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Resumo 

JASJNEVICIUS, R.G. Influência da Transição de Fase Sobre os Limites de 
Ductilidade Observados no Torneamento de Ultraprecisão do Silício Monocristalino. 
São Carlos, 1998, 166p. Tese de Doutorado - Escola de Engenharia de São Carlos, 
Universidade de São Paulo. 

Nos últimos anos, avanços consideráveis foram alcançados no estudo da 
usinabilidade de materiais frágeis tais como cristais semicondutores, vidros ópticos, 
cerâmicas, etc. em função da demanda por processos mais rápidos de fabricação de 
superfícies com formas complexas para aplicações nos campos da óptica e eletrônica. 
A ductilidade apresentada por monocristais de silício durante a usinagem tem sido 
explicada através das Teorias de Mecânica de Fratura. Recentemente, algumas 
teorias novas foram apresentadas para justificar esta ductilidade. Foi proposto que a 
ductilidade de monocristais semicondutores seria provavelmente o resultado final de 
uma transformação de fase induzida por pressão/tensão durante o corte. Neste 
trabalho, a diferença entre os modos dúctil e frágil no Torneamento com Ferramenta 
de Ponta Única de superfícies de silício monocristalino foram investigadas através da 
técnica de espalhamento Raman. Nas condições que proporcionam o regime dúctil, 
existem sempre uma amorfízação superficial nas amostras, denunciadas através da 
ativação de uma banda óptica Raman mais larga em 470 cm-1 

. Esta fase amorfa pode 
ser considerada resultante da transição de fase a qual o silício pode ter sofrido. Por 
outro lado, para as condições onde o modo frágil é predominante, somente um pico 
óptico agudo de fonon em 521.6 em -I está presente no espectro Raman. Baseado nas 
medições que determinados parâmetros de corte, tais como a profundidade de corte e 
a espessura crítica do cavaco, apresentaram este estudo propõe que o regime dúctil 
não deve possuir uma faixa definida e fixa de valores para os parâmetros críticos 
mas, ao invés disso, estes seriam dependentes da extensão da camada transformada 
induzida por pressão/tensão gerada pela interação entre a ponta/aresta da ferramenta 
de corte com a peça durante a usinagem. Esta proposta se baseia na comparação entre 
os valores obtidos e os medidos por outros autores que mostram que a extensão da 
fase amorfa observada após processos de deformação mecânica (p.e., indentação, 
riscamento, polimento, nanoretifícação e torneamento com ferramenta de ponta única 
de diamante) encontram-se na mesma faixa de valores encontrados para os 
parâmetros críticos (1 00-200 nm). Finalmente, foi demonstrado, através de 
observações da topografia de ambos, cavacos e superfícies geradas, realizadas com 
MEV e MF A, que este tipo de análise pode oferecer explicações significativas sobre 
os mecanismos de remoção de material em ação durante a usinagem e também sobre 
o estado microscópicos da ferramenta de diamante. 

Palavras-Chave: Torneamento com diamante, Transição de fase, Regime dútil, 

Cristal de Silício, Ferramenta de diamante, Mecanismo de corte. 



ABSTRACT 

JASINEVICIUS, R.G. "Influence of Phase Transtion on Ductility Limits Observed 
in Ultraprecision Diamond Turning of Single Crystal Silicon". São Carlos, 1998, 
166p. Tese de Doutorado - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 
Paulo. 

In recent years, considerable progress has been made on the study of the 
machinability of ft·agile materiais such as semiconductors crystals, optical glasses, 
ceramics, etc., because of the demand for faster fabrication processes of complex 
surface shapes for optoelectronic applications. The ductility presented by single 
crystal silicon during machining has been explained by fracture mechanics theories. 
Recently, some new theories have been presented in order to give another justify to 
this ductility. It was proposed that semiconductors single crystal ductility is likely the 
end result of a pressure/stress induced phase transformation during cutting. In this 
work, the difference between ductile and brittle mode single-point diamond turning 
on the surface of machined silicon samples were investigated using Raman 
scattering. In the ductile mode conditions of machining, there are always an 
amorphization of the surface samples, denounced by the activation of the broad 
Raman optical band at 470 cm·1 

. This amorphous phase can be considered resulted 
from the phase transiton which silicon might have suffered. Contrary to the findings, 
in the brittle mode conditions, only the sharp optical phonon peak at 521.6 em -I is 
present in Raman spectra. Based on the observation that certain cutting parameters 
such as cutting depth and criticai chip thickness, e.g., the point where ductile-to
brittle transition occurs, somehow presents values in the same range (100-200 nm) 
that the amorphous phase layer depth extension after mechanical deformation. (p.e., 
indentation, scratching, polishing, nanogrinding and single point diamo"nd turning~ 
observed in the literature, it is propposed that the ductile regime has not a definite 
range o f values for the criticai parameters but instead, it is dependent o f the 'extension 
of the p]lase tran~ermed layer induced by pressure/stress generated by the tool 
tip/edgejm.eractioh .w~th workpiece during machining. Finally, it is sh'own that 
observati.On oftopopt'!,PhY and morphology of chip and the surface generated through 
SEM and AFM ~ti. ..offer very significant explanation of the materHtl remova! 
mecllflJlÍSJlJ.S in actioo .dJ.uing the current machining cut and diamond tool state. 

Key WI)J'{lu. ~~p Ppint Diamond turning, Phase transition, Ductile regime, 

Mp~~lf·~~)j~~ Diamond tool, Cutting mechanism. 



CAPÍTULO 1 

L INTRODUÇÃO 

O torneamento de ultraprecisão é o processo onde se utiliza uma ferramenta 

de diamante monocristalino em uma máquina-ferramenta com elevada rigidez e com 

controle ultrapreciso ·de posicionamento. Estas máquinas são especialmente 

projetadas para produzir acabamentos em superficies sob condições ambientais 

controladas. 

A tecnologia de torneamento com ferramenta de diamante permite, por 

exemplo, a especificação de superficies anesféricas complexas assim como 

tolerâncias de forma e acabamento da ordem de nanometro, contando ainda com a 

vantagem da redução de custos em relação ao polimento convencional e métodos de 

replicação (BLOUGH et ai., 1997). 

Nesta última década, os materiais que receberam grande atenção com 

pesquisas com torneamento de ultraprecisão foram os metais não ferrosos tais como 

o AI, Cu, Au, etc. Isto ocorreu devido à facilidade do corte e acabamento superficial 

com qualidade óptica assim como pela baixa afmidade química que estes metais 

apresentam com o diamante (JASINEVICIUS, 1994). 

O grande interesse em aperfeiçoar esta tecnologia de fabricação para 

aplicação em materiais como cerâmica, vidros ópticos e monocristais 

sernicondutores, surgiu da hipótese de que se este processo é capaz de produzir 
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superfícies, a partir de metais dúcteis, com formas complexas, baixas tolerâncias de 

forma e excelente acabamento superficial, então poderia ser considerado um 

processo com f011es vantagens para aplicação em materiais frágeis (VENKA TESH 

et ai, 1995). 

Sistemas ópticos, mancais, componentes relacionados com memória de 

computadores, e dispositivos micro-eletrônicos são alguns dos produtos que dividem 

entre si a dependência direta da área de fabricação de alta precisão para sua 

manufatura. Da mesma maneira, cabeçotes magnéticos de leitura para computadores, 

injetores automotivos de diesel, lentes ou espelhos a partir de cristais semicondutores 

e moldes para lentes ópticas são alguns dos exemplos típicos de componentes que 

necessitam de novas tecnologias e aperfeiçoamentos de processos de fabricação de 

ultraprecisão, que sejam ao mesmo tempo eficientes e viáveis para usinagem de 

materiais frágeis. Assim, o aperfeiçoamento das tecnologias de fabricação de 

precisão e ultraprecisão são prioritárias para se atingir a produção econômica desses 

produtos. 

As duas formas de usinagem dúctil de materiais frágeis mais antigas são a 

lapidação e o polimento. Condições específicas destes processos permitem a remoção 

de material em regime dúctil e livre de danos à superfície. No entanto, estes 

processos não conseguem satisfazer as exigências impostas pela demanda, ou seja, 

processos mais rápidos e usinagem de superfícies com formas complexas 

(PUTTICK & FRANKS, 1990). 

Os primeiros avanços nessa direção foram alcançados descobrindo-se que 

vidros, entre outros materiais frágeis, nem sempre manifestavam a fratura fi·ágil 

como mecanismo predominante quando usinados com condições de corte menores 

que 1 flm de profundidade. Isto também se verificou em ensaios de microindentação 

com cargas da ordem de gramas e profundidades de penetração em torno de 1 11m. 

Quando processos mecânicos de remoção de material são aplicados a 

materiais frágeis, danos superficiais e subsuperficiais podem ser gerados. Em função 

disso, dificuldades foram detectadas na obtenção de acabamento superficial com 

qualidade óptica e integridade superficial e subsuperficial de componentes ópticos 

manufaturados com materiais tipicamente frágeis (MARSHAL et ai. 1983). 



3 

Modelos baseados em Mecânica de Fratura e simulações computacionais 

através de Dinâmica Molecular têm sido propostos para explicar a transição dúctil -

para - fi·ágil na usinagem de materiais considerados tipicamente fi·ágeis (BLAKE, 

1988, HIA TI & STRENKOWSKI, 1992, SHIMADA et ai., 1995; INAMURA et 

ai. 1997). 

Sabe-se hoje, que o cotte de materiais fi·ágeis é realizado através de dois 

mecanismos simultâneos: o escoamento plástico e a fi·atura fi·ágil sendo que o cavaco 

pode ser removido plasticamente a profundidades de corte muito pequenas 

(BLACKLEY & SCA TIERGOOD, 1994). O mecanismo de remoção de material 

pode mudar com a transição de fi·atura fi·ágil para deformação plástica com 

dimensões extremamente pequenas de profundidade de cmte assim como com taxas 

de remoção de material muito reduzidas (NAKASUJI et ai. 1990). 

Partindo-se desta constatação, uma das hipóteses a que se chega é que esta 

transição fi·ágil - dúctil, em materiais fi·ágeis, deve ocorrer dentro de determinadas 

faixas de profundidades e espessuras de corte, dependendo de condições de usinagem 

e geometria da ferramenta. 

Para se chegar a esta constatação dois fatos foram considerados. Primeiro, 

sabe-se que a deformação plástica corresponde ao movimento de grande número de 

discordâncias. Porém, o silício normalmente apresenta mobilidade de discordâncias 

muito limitada e comportamento frágil à temperaturas abaixo de 540 oc (SAMUELS 

& ROBERTS, 1989; HIRSH et alli, 1989). Segundo, resultados de usinagem a 

temperatura ambiente demonstram que é possível cortar cristais como Si dentro do 

regime dúctil. Portanto, deveria existir algum outro mecanismo responsável pelo 

comportamento dúctil apresentado por cristais semicondutores. 

Novas considerações foram feitas baseadas na plasticidade demonstrada pelo 

silício em estudos de indentação e riscamento com cargas reduzidas (MORRIS & 

CALLAHAN, 1994). Durante a indentação, quando cargas muito pequenas são 

utilizadas, a estrutura cúbica do silício transforma-se em uma fase metálica mais 



4 

densa de P-estanho a qual escoa plasticamente. Durante o descarregamento, esta fase 

metálica transforma-se em uma fase de semicondutor amorfo. 

Descobriu-se então, que amostras de cristais de silício e gennânio, 

submetidas a processos de usinagem, apresentavam evidências indiretas de ter 

so:fi:ido este tipo de transformação de fase. A observação, através de Microscopia 

Eletrônica de Transmissão (MET), de uma camada amorfa na superfície de cristais 

semicondutores após processos de usinagem tais como polimento e torneamento com 

ferramenta de diamante apontavam para esta transformação. 

Consequentemente, foi proposto que esta "vitrificação", em cristais 

semicondutores como o Silício e o Germânio, seria o resultado final de uma 

transformação de fase induzida por pressão cuja a fase intermediária metálica (p

estanho ), seria responsável pela plasticidade apresentada durante a usinagem. 

Esta transformação estaria relacionada a elevadas pressões hidrostáticas 

aliadas a tensões de cisalhamento in1postas pela ferramenta durante o colte. Sabe-se 

que tensões de cisalhamento podem ajudar na redução da pressão necessária para que 

a transformação ocorra (GUPTA & RUOFF, 1980). 

A atenuação da resposta fi·ágil durante o torneamento de ultraprecisão seria 

um aspecto desejável na usinagem de materiais frágeis, evitando-se a geração de 

defeitos superficiais e subsuperficiais deletérios. Sabe-se por exemplo, que quando a 

usinagem é realizada com profundidades superiores a 1 !Jm a remoção de material 

envolve a fi·atura frágil nas camadas subsuperficiais, causada pela geração e 

propagação de microtrincas (SHIBAT A et ai. 1996). 

A hipótese fundamental deste trabalho é que a ocorrência do regime dúctil 

durante a usinagem estaria relacionado a esta transformação de fase induzida por 

pressão/tensão. Assim, a ductilidade de cristais semicondutores estaria limitada à 

profundidade que esta transformação atinge na região comprimida entre a 

ponta/aresta de cmte da ferramenta e o substrato cristalino. Dessa forma, quando esta 

camada fosse ultrapassada o regime frágil passaria a ocorrer. 
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A supressão da resposta frágil seria um aspecto desejável na usinagem de 

materiais fi·ágeis, evitando-se a geração de defeitos superficiais. Para isso, determinar 

parâmetros de usinagem que respondam a esta necessidade torna-se primordial para 

que a usinagem ocorra predominantemente dentro do regime dúctil. 

Compreender o efeito deste processo sobre o estado final da superfície torna

se preponderante para fms de viabilização deste processo para aplicações em áreas 

como a óptica e eletrônica. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

Recentemente, a aplicação do torneamento com ponta única de diamante 

para fabricação de grandes lentes com cristais semicondutores tem encontrado 

grande interesse. No entanto, em relação aos resultados relacionados à otimização do 

processo de usinagem, ou seja, condições econômicas de corte e geometrias 

apropriadas de ferramentas de diamante necessárias, ainda não se chegou a consenso. 

A seqüência de passos necessários com taxas de remoção de material maiores e mais 

rápidos, visando a obtenção de acabamento superficial espelhado (Ra < 1 O nm) e boa 

integridade superficial e subsuperficial em grandes espelhos e lentes ainda não é 

totalmente conhecido e dominado. Os fatores que impedem e limitam atingir-se 

superfícies com estas especificações podem, por outro lado, indicar o caminho para o 

domínio do processo. Neste trabalho, serão utilizados conceitos e resultados 

experimentais para mostrar que o torneamento de silício com ferramenta de diamante 

apresenta valores bem defmidos, modulados pela geometria da ferramenta e 

condições de usinagem, porém estes mesmos valores estariam limitados a faixas de 

valores relacionados com a profundidade que a camada transformada atinge dentro 

do substrato pela interação ferramenta/peça. Em outras palavras, a extensão dessa 

transformação de fase pode ser o caminho para se compreender a transição dúctil

fi·ágil na usinagem de cristais semicondutores. 
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1.2 OBJETIVOS DO TRABALHO 

O objetivo deste trabalho é apresentar subsídios para demonstrar que a 

ductilidade observada no torneamento de silício monocristalino com ferramenta de 

ponta única de diamante está relacionada com a transformação de fase induzida por 

pressão/tensão geradas pela interação entre a ferramenta e o material da peça. 

Para este fun, alguns objetivos foram pré-defmidos: 

• Demonstrar através de técnica especial de caracterização que superficies cortadas 

em regime dúctil apresentam camada superficial amorfa. 

• Mostrar através da comparação quantitativa, com valores listados pela literatura, 

que os valores de parâmetros como largura dúctil de corte(Wd) e espessura crítica 

do cavaco (te) obtidos neste trabalho, equivalem à espessura da camada 

transformada por pressão/tensão. 

• Discutir e analisar os mecanismos envolvidos na remoção de material através de 

observações feitas em cavacos removidos durante a usinagem. 

• Apresentar modos de fratura observados após a usinagem, comparando-os com a 

teoria e mostrar o efeito da orientação cristalográfica da superficie na geração 

destes defeitos. 

• Mostrar que a ductilidade apresentada no corte pode também ser utilizada para 

revelar o desgaste da ferramenta. 

• Mostrar que a Microscopia de Força Atômica pode ser considerada uma técnica 

com grande utilidade no estudo da tribologia envolvida no corte. 

O desenvolvimento deste trabalho conta com a distribuição dos capítulos da seguinte 

forma. 

O Estado da Arte levantado para este trabalho será dividido em três partes. 

O Capítulo 2 abordará, inicialmente, alguns aspectos concernentes a materiais 

fi:ágeis, a saber: estrutura, comportamento e aplicações. Em seguida, aspectos fisicos 

do processo como morfologia do cavaco e mecanismos de remoção apresentando a 

influência da microgeometria do cmte sobre a usinagem em regime dúctil. 

Finalmente, serão apresentadas as teorias e fundamentos relacionados a propriedades 

e comportamento de monocristais sernicondutores quando submetidos a solicitações 

mecânicas. Novos conceitos aplicados às explicações da ductilidade de monocristais 
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semicondutores observados no torneamento em regime dúctil serão apresentados 

neste capítulo. 

A Metodologia e materiais serão discutidas no Capítulo 3 onde serão 

apresentadas a descrição dos experimentos, máquinas, ferramentas e material 

utilizado para os ensaios assim como uma breve discussão sobre os métodos 

aplicados para análise e caracterização utilizados neste trabalho. 

O Capítulo 4 apresentará os resultados seguidos de discussões onde serão 

apresentados os tratamentos estatísticos assim como a apresentação, comparação e 

interpretação dos resultados obtidos em ensaios de c01te interrompido. A avaliação 

do efeito das condições de usinagem e geometria da ferramenta, sobre o estado da 

superfície e subsuperfície serão encontrados aqui. Mecanismos envolvidos na 

remoção de material serão discutidos a partir de observações feitas através de MEV 

em cavacos removidos durante o corte. O efeito da orientação da superfície e os 

danos decorrentes serão apresentados. Aspectos como tribologia da superfície e o 

efeito dos danos causados à ferramenta na rugosidade superficial serão discutidos 

neste capítulo. 

As conclusões e recomendações serão expostas pelo Capítulo 5. As 

conclusões a partir das análises realizadas serão apresentadas assim como propostas 

para futuros trabalhos. 



CAPÍTUL02 

REVISÃO DA LITERATURA 

O estudo do torneamento de materiais frágeis, em regime dúctil, com 

ferramenta de ponta única de diamante tem recebido grande atenção por parte de 

centros de pesquisa assim como da indústria óptica. Isto ocorre em função da 

perspectiva de substituição dos processos convencionais de usinagem aplicados para 

esses materiais tais como, retificação, lapidação e polimento. Isto se justifica em 

decorrência da dificuldade em se realizar a remoção precisa e controlada de material 

através desses processos. O fator principal para essa mudança encontra-se na 

possibilidade de se fabricar componentes ópticos com formas complexas, 

acabamento superficial com qualidade óptica e, se possível, ausência de danos 

superficiais e subsuperficiais. 

Hoje, sabe-se que o corte de materiais fiágeis com ferramenta de ponta única 

é possível de ser realizado. Todavia ainda permanecem muitas questões em aberto 

concernentes à viabilidade deste processo ser aplicado para a fabricação superfícies 

passíveis de serem aplicadas. 

O torneamento de ultraprecisão de monocristais sernicondutores, 

principalmente silício e germânio, é um setor importante na pesquisa de materiais 

frágeis. A aplicação do torneamento com ferramenta de ponta única de diamante para 

manufatura de grandes lentes com cristais semicondutores tem despertado grande 

interesse. No entanto existem restrições significativas na usinagem destes materiais 

associadas a propriedades como dureza e fi·agilidade. 

A seguir serão relatadas as principais contribuições concernentes à pesquisa ' 

do torneamento de ultraprecisão em regime dúctil de cristais semicondutores. O 

objetivo será apresentar o estado-da-arte de forma precisa mostrando a evolução 

deste novo campo da pesquisa em usinagem. 
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2.1 MA1ERIAIS FRÁGEIS USINADOS COM 

FERRAMENTA DE DIAMAN1E 

Materiais como cerâmica, vidros ópticos e cristais semicondutores são 

testados através de ensaios de tração, compressão uniaxial ou flexão, à temperatura 

ambiente, estes comportam-se de maneira frágil (CALLISTER, 1994). 

A fragilidade dos cristais semicondutores, como silício e germânio, pode ser 

explicada através da dificuldade da oconência de movimento de discordâncias nestes 

materiais à temperatura ambiente. Estes cristais possuem a estrutura cristalina cúbica 

do diamante (ALEXANDER & HAASEN, 1968). A estrutma do silício pode ser 

melhor entendida através da Figura 2.1. Portanto, cada átomo está tetraedricamente 

coordenado com seus vizinhos através de ligações covalentes formando ângulo fixos. 

As ligações covalentes resistem a mudança ou a deformação desses ângulos, 

podendo assim resistir a deformações aplicadas ao material, que pudessem flexionar 

estas ligações. 

As discordâncias nestes cristais possuem tensões de Peierls muito altas: ou 

seJa, a tensão necessária para mover uma discordância na ausência de outros 

obstáculos para a movimentação. A tensão de Peierls é uma conseqüência direta da 

estrutura periódica de um retículo cristalino e depende sensivelmente da forma exata 

da relação força-distância entre átomos (HULL, 1975). Por esta razão, a avaliação 

desta tensão é diflcil de ser realizada; diversos modelos do estado da ligação estimam 

seu valor para o Si (a O °K) em 2,8 - 4,6 OPa (ALEXANDER & HAASEN, 1968, 

apud BLAKE, 1988). 

No campo da plasticidade, uma das poucas tentativas bem sucedidas de 

descrever o compm1amento plástico macroscopicamente de materiais fi·ágeis 

utilizando-se de conceitos de dinâmica e interações de discordâncias é o modelo 

proposto por ALEXANDER & HAASEN (1968), para o início da deformação 

plástica de materiais semicondutores como silício e germânio. O escorregamento 

nesses cristais ocorrem preferencialmente sobre os planos de empacotamento (111) 

na direção de empacotamento [ 11 0]. Por causa da estrutura cúbica do diamante e das 
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ligações covalentes fmiemente direcionais a estrutura das discordâncias são mais 

complicadas e por isso observaram-se apenas movimentação em dois tipos de 

discordâncias: em cunha e de 60°. Esta última, representa discordâncias helicoidais 

com vetor de burgers a 60° em relação a linha de ocol1'ência da discordância 

(KOMANDURI et al.l997). 

13.62nm 

6.81 nm 

6.81 rvn 13.62 rvn 

Figura 2.1. Estrutura cristalina do silício 

Este modelo proposto por ALEXANDER & HAASEN (1968) relaciona a 

tensão 1:, a taxa de deformação ã e a temperatura no ponto de mínimo do escoamento 

(ly) para teste de deformações dinâmicas (ã =constante) e no ponto de inflexão para 

testes de fluência estática (s) através das seguintes equações (SCHRÓTER et ai., 

1983),: 

tis= Cs 1:/ + m exp (-U/k.T), (2.1) 

'tly = C1y ti1y l/(2 + m) exp ( U/(2 +m) k T) (2.2) 
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com C1y = Cs -l/(2 + m) 

onde U e m são as energias de ativação e o exponencial da tensão da velocidade de 

discordância v de acordo com 

v = B 't01 exp (- U/k.T) (2.3) 

As discordâncias movem-se através de deslizamento a velocidades as quais 

dependem da tensão de cisalhamento aplicada, pureza do cristal, temperatura e tipo 

de discordâncias. Normalmente a velocidade das discordâncias dependem da tensão 

aplicada. 

A interação entre as discordâncias é levada em consideração através de uma 

tensão efetiva 'ter que age sobre uma única discordância: 

'ter = 't-A ~ (2.4) 

Nestas equações C5, C1y, A e B são constantes, k é a constante de Boltzman e 

N é a densidade de discordâncias. Este conjunto de equações servem para demonstrar 

a relação existente entre a tensão de escoamento, a taxa de deformação e a 

temperatura. Sabe-se que, o aumento da temperatura pode reduzir a tensão necessária 

para iniciar o escoamento. Da mesma forma, o aumento da taxa de deformação pode 

aumentar a temperatura e, portanto, reduzir a tensão de escoamento. Deve-se lembrar 

que toda deformação plástica depende do movimento de discordâncias. Além disso, o 

número de discordâncias aumenta com a deformação plástica assim como sua 

velocidade depende do número de discordâncias geradas. A validade das equações 

(2.1) e (2.2) foram confirmadas por diversos estudos. Para mais detalhes vide 

trabalho de SCHRÕTER et ai. (1983). 

O movimento de discordâncias em cristais semicondutores tais como Si e Ge, 

em temperaturas elevadas, foi bastante estudado com intuito de se entender o 

comportamento mecânico destes cristais (CASTAING et ai. 1981, YONENAGA et 

alli, 1987, SUZUKI & OHMURA, 1996). Resultados de ultramicroindentação de 
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silício (Figura 2.2) confirmaram que a dureza Hv do silício, praticamente, independe 

da temperatura para valores abaixo de 500 °C (SUZUKI & OHMURA, 1996). Isso 

quer dizer que o compm1amento plástico é muito dificil de ser detectado a essas 

temperaturas. Pode-se, no entanto, dizer que acima de 500 °C a temperatura passa a 

exercer influência fundamental no comportamento plástico do silício. Estes 

resultados mostram que o silício torna-se cada vez mais dúctil a temperaturas acima 

de 60% do valor da sua temperatura absoluta que para o caso do cristal de Si é de 

750 oc (YONENAGA et alli, 1987). 

25.---------r---------~ 

20 i ~ 

15 -cu a. 
~ 

' 

I - - -------- ----·· · · · - -\ 
10 - Hv ' 

5 

o 200 

\ 

400 

r< ·c> 

\ ' ' ' ' '- ' 

400 

300 

... 
o 

200 ~ 
"'O 
e 

100 

- -- o 
600 800 

Figura 2.2. Dureza H versus temperatura T, e tensão de cisalhamento crítica 'te 

contra T para o plano de escorregamento (110)[111] no silício medidas por 

CASTAING et ai. (1981) para T < 600°C e MICHEL et ai. (1982) para T > 500 

°C. A dureza Vickers Hv (---)é tomada a partir de dados de NIKITENKO (1967) e 

por GILMAN (1968) (apud, SUZUKI & OHMURA, 1996) 

Em cerâmica, normalmente, o mecarusmo de deformação a temperaturas 

abaixo de 0,6 T m (do inglês "Melling Temperature") é o de esconegamento de 

discordâncias, e a tensão de cisalhamento crítica nestas temperaturas é determinada 

pelos campos de tensão de baixo alcance no plano de escorregamento, sendo 

consideradas, principalmente, as tensões de Peierls. Estudos dessa natureza também 

foram realizados com metais e os valores encontram-se em torno de 68% do valor da 
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temperatma de fusão para o caso de cristais de AI e Cu (RAMALINGAN & 

BLACK, 1973). 

A Figura 2.3 mostra o mapa esquemático da deformação do silício e do 

germânio (BLAKE,1988). Este diagrama mostra que o escoamento plástico nestes 

materiais pode ser termicamente ativado. Assim, a região I, na Figura 2.3, mostra 

uma rápida variação da tensão de cisalhamento crítica ( 1/G) com a temperatura. Para 

determinada temperatura, 1/G é maior quanto mais alta for a taxa de deformação. 

Onde 't é a tensão de cisalhamento e G é o módulo de cisalhamento. 

Com a elevação da temperatura existe, possivelmente, uma região 11, onde o 

comportamento plástico do material torna-se independente da temperatura. Nesse 

ponto, o escoamento deve ser impedido por campos de tensão de longo alcance 

criados por defeitos particulares, tais como impurezas precipitadas ou discordâncias 

paralelas sobre planos de escorregamento vizinhos (BLAKE ,1988). 

Finalmente, a região III é considerada a região de ocorrência dos processos de 

fluência ("Creep") podendo ser subdividida em áreas separadas para cada tipo de 

fluência. Na região 111, 1/G decresce novamente em função do aumento da 

temperatura assim como apresenta dependência da taxa de deformação (BLAKE, 

1988). 

Por ftm, devemos esclarecer que a região I é a que deve ser considerada na 

avaliação do regime dúctil na usinagem do silício, pois o corte é normalmente 

realizado à temperatura ambiente com elevadas taxas de deformação. 

Dessa forma, algumas investigações demonstram que existe a possibilidade 

de deformar plasticamente monocristais de silício a temperatura ambiente. Este fato 

foi observado em ensaios de indentação e riscamento de monocristais de silício com 

cargas muito pequenas. 



't/G 

1 
10-1 

o 0,5 

T/Tm 

14 

111 

LO 

Figura 2.3. Mapa esquemático para a deformação do Silício (EV ANS & 

LANGDON, 1976, apud BLAKE, 1988) 

MINOW A & SUMINO, (1992) observaram a formação de ranhuras suaves 

deixadas em uma superfície polida de silício pelo arraste de uma ponta de diamante 

com cargas de 1 e 2 g. Da mesma forma, foi relatado por PETHICA et ai., (1983) 

que na indentação de amostras de silício, com carga de 14 mN (- 1 ,4 g), detectaram a 

marca da indentação livre de trincas com 0,3 J.tm de profundidade. 

Diversos pesquisadores investigaram a deformação plástica e a geração de 

discordâncias sob indentadores de diamante com pequenas cargas em superfícies de 

Si e Ge (ROBERTS et alli 1985, JOHANSSON & SCHWEITZ, 1988). Os 

resultados sinalizavam para o fato de que o escoamento plástico em monocristais 

semicondutores poderia ocorrer a temperatura ambiente. Este tipo investigação 

também foi aplicada para o estudo do comportamento plástico observado em cristais 

semicondutores usinados (JOHANSSON & SCHWEITZ, 1989). 

Atualmente, a lista de materiais fi·ágeis que podem ser usinados com 

ferramentas de diamante apresenta novos materiais. As aplicações destes materiais 

considerados tipicamente frágeis estão relacionadas com a óptica de transmissão 

como pode ser observado pela Tabela 2.1. 

Materiais como Niobato de Lítio aparece como um material muito atraente 

para fabricação de "eletro-optic switching" para o infravermelho (IV) e visível 
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devido a sua baixa voltagem de operação e absorção óptica. KODERA et ai. (1986, 

apud FUCHS et alli, 1992) estudaram a usinagem de Niobato de lítio para 

fabricação de lentes geodésicas. O Fosfato de dihidrogêncio potássio (KDP) e o LAP 

(L-Argnina fosfato), entre outros cristais foram torneados com ferramentas de 

diamante visando aplicações ópticas (FUCHS et alli, 1986,1989). 

O acabamento de ultraprecisão de materiais semicondutores, tanto em termos 

do controle da planicidade de forma como na rugosidade superficial, e estrutura 

cristalina com danos mínimos à subsuperficie, continua sendo de grande interesse. 

NAKASUJI et ai. (1990), relata resultados de acabamento de superficies de LiNb03, 

Ge e Si, após o torneamento com ferramenta de diamante. 

TABELA 2.1 . Lista dos materiais frágeis usinados com 

ferramentas de diamante e algumas aplicações. 

Óptica de 

transmissão 

Campo 

dr apli<:ação 

Lentes de Fresnel 

Lentes ópticas 

para aplicação em IV 

Lentes para fotocélulas 

Lentes para aplicação em 

Laser 

Componentes ópticos para 

CO Players 

Matrriais 

Monocristais: Silício, 

Germânio, Cleartran, 

Ga.As, ZnS, LiN03, 

CdS, LAP, KDP 

Amorfos: Vidros 

ópticos, Zerodm, Sílica 

Fundida 

As propriedades mecânicas, importantes para avaliação do comportamento do 

silício quando submetido à usinagem, serão apresentadas nos próximos capítulos. 
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2.2 MECANISMOS DE REMOÇÃO DE MATERIAL NO 

TORNEAMENTO 

No cot1e dúctil dos metais, existe um plano de cisalhamento que passa por 

um ponto de concentração de tensão no material. Quando o material (a ser removido 

da superficie) se aproxima deste plano de cisalhamento ele sofi:e cisalhamento puro 

através de um plano muito delgado de cisalhamento (SHA W, 1984). O cavaco então 

passa pela face de saída da ferramenta e uma superficie ondulada forma-se na parte 

posterior do cavaco resultante de uma deformação não homogênea presente no 

processo. 

A deformação do material na usinagem dúctil é geralmente representada por 

um modelo ortogonal bidimensional da geometria do processo de corte como 

ilustrado pela Figura 2.4. O material na região delimitada pela espessura de cavaco 

indeformado (t) à frente da ferramenta será separado da peça pela aresta de corte e 

face de saída da ferramenta. V c e V s representam as velocidades do cavaco e do 

cisalhamento, respectivamente. A linha AB e o ângulo $ representam o plano e 

ângulo de cisalhamento, respectivamente. 

espessura do 
cavaco deslizamento 

atritivo 

t 
J,-'V -" .· Material 'f , 

indeformado ..... 2{.[ '1/~t------~'---
Zona primária de A \deslizamento 

zona 
secundária de 
deformação 
plástica 

deformação plástica atritivo 

Figura 2.4. Modelo de cot1e ortogonal bidimensional. 

No modelo clássico, proposto por MERCHANT (1945), existe uma região 
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delgada chamada de plano de cisalhamento onde o material sofre deformação. Logo 

que o material alcança o plano de cisalhamento, e não antes disso, ele é cisalhado e 

move-se sem distorções posteriores. Todo plano do material é deslocado desta 

maneira como se fosse um baralho de cartas extremamente delgadas. 

Neste modelo o cavaco pode ser diversas vezes mais espesso do que a 

profundidade de corte pois a espessura do cavaco depende somente do ângulo do 

plano de cisalhamento ~ (SHA W, 1984). O ângulo ~ assume um valor de forma a 

minimizar o trabalho realizado durante o cot1e. Uma zona secundária de deformação 

ocorre onde o cavaco é forçado a mover-se sobre a face de saída da ferramenta; nesse 

ponto considera-se que o material seja friccionado sobre a superficie de saída 

ferramenta, com forças de atrito significativas (SHA W, 1984). 

O processo de formação do cavaco é caracterizado por diversos fatores: 

1) Deformações extremamente elevadas (200-300%) 

2) Taxas de deformação excepcionalmente altas (104
- 106 s-1

) 

3)Fricção ou adesão de uma superficie recém formada, sobre a face de saída a qual é 

quimicamente limpa e ativa. 

4) O contato por fricção existe também entre a superficie recém criada e uma 

pequena porção da face de folga da ferramenta, provocando desgaste nessa região da 

ferramenta. 

O modelo de MERCHANT (1945) permite o cálculo da deformação por 

cisalhamento, das componentes de velocidade de cavaco e componentes de força a 

partir das forças e parâmetros que podem ser mensurados tais como a força 

tangencial, a força normal, o ângulo de cisalhamento e o ângulo de saída. A taxa de 

deformação pode ser calculada quando o espaçamento dos planos de cisalhamento 

(ou a espessura da zona de deformação) for conhecido. A Figura 2.5 mostra o 

diagrama de forças para o corte ortogonal. 
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Com auxílio da Figura 2.5, o ângulo de cisalhamento pode ser obtido como: 

tan ~ = a cos y I (1 - a sen y) (2.5) 

onde a = tltc = razão de corte 

t é a espessura do cavaco indeformado (profundidade de corte), te é a espessura do 

cavaco, e y é o ângulo de saída. 

Para uma determinada espessura de cot1e (profundidade de corte) e um 

ângulo de saída y, quanto maior o ângulo de cisalhamento mais longo será o cavaco 

produzido por unidade de comprimento de corte. Como neste modelo de corte o 

comprimento do cavaco não pode exceder o comprimento de cot1e, o ângulo de 

cisalhamento máximo é conseguido dividindo-se ao meio o ângulo entre a face de 

saída da ferramenta e a superfície a ser usinada. 

A tensão de cisalhamento, 't, e a tensão normal cr sobre o plano de 

cisalhamento podem ser escritos como 

't = FsiAs = (Fh cos ~ - Fv sem~) sen ~I bt (2.6) 

cr = Fnsl As= (Fh sen ~ + F v sem ~ ) sen ~ /bt (2. 7) 

onde Fs, Fns são as forças de cisalhamento e normal no plano de cisalhamento, 

respectivamente, e h é a largura do cot1e. 

A formação do cavaco consiste do cisalhamento, na zona de cisalhamento, e 

no deslizamento do cavaco ao longo da face de saída da ferramenta. Estas são as 

duas principais zonas de dissipação de energia, que ocorrem em profundidades de 

cot1e convencionais. 

As pesquisas sobre o mecanismo de formação do cavaco durante o 

torneamento com ferramentas de diamante, é uma das principais áreas de interesse 
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para concentrar esforços procurando dominar o conhecimento sobre o mecanismo 

para aperfeiçoar a precisão/qualidade do processo e melhorar o acabamento 

superficial, uma vez que este processo ocorre com dimensões muito reduzidas e a 

observação deste fenômeno mantem-se praticamente impossível até o momento 

(RHORER & LUCCA, 1990). 

Ferramenta 

Figura 2.5 Diagrama de força para o corte ortogonal. 

Os cavacos gerados no torneamento de ultraprecisão com ferramenta de 

diamante apresentam algumas similaridades com a usinagem convencional. No 

entanto, as diferenças existem devido aos seguintes aspectos: 

i) a espessura nominal de corte geralmente é muito pequena (J.lm a nm); 

ii) a integridade superficial da peça final é normalmente fator crítico 

(LUCCA et ai., 1995; BISMA YER et ai., 1994); 

iii) a ferramenta de diamante apresenta condutividade térmica muito elevada 

(isso altera a distribuição de temperatura na zona de corte quando 

comparada com a usinagem convencional) (LUCCA & SEO, 1989, 1993, 

1994) e; 

iv) recuperação elástica ao redor da aresta de cm1e torna-se relevante (e 

portanto o raio da aresta da ferramenta ou a afiação passam a afetar o 

processo) (IKAWA et alli, 1987, 1991; MIYAMOTO et alli, 1990). 
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O cavaco formado na operação de torneamento de face com ferramentas com 

pontas circulares, apresenta uma redução na espessura ao longo da largura de cot1e. 

A Figura 2.6 a) apresenta um exemplo típico de cavaco de uma Liga de Al-Mg 

observado através de MEV. A superficie lisa do cavaco, que é espelhada, 

corresponde a parte do cavaco que desliza sobre a face de saída da ferramenta. O 

outro lado do cavaco, denominado superficie livre, é formado na face oposta a face 

de saída da ferramenta. Este lado não é liso e brilhante como o primeiro e apresenta 

uma estrutura padrão lamelar. Estas !ameias COITespondem ao que inicialmente se 

denominou de "cartas infmitesimais". A seção transversal que mostra as !ameias 

pode ser melhor observada na Figura 2.6 b). Esta vista mostra altura da lamela que 

pode ser considerada a área do plano de cisalhamento envolvido na sua formação. 

A dimensões dessas !ameias podem so.fi·er variação decorrentes da variação 

das condições de usinagem. A espessura das lamelas podem decrescer com a 

diminuição da espessura nominal de c011e. Em outras palavras, se tomarmos como 

modelo o corte ot1ogonal, quanto menor a profundidade de corte, menor será a 

espessura dessas !ameias. Dessa forma, a formação destes pequenos blocos de 

material que compõe o cavaco também poderão sofrer a influência do ângulo do 

plano de cisalhamento assim como da orientação cristalográfica (BLAKE & 

SCATERGOOD, 1986; KÕNIG & SPENRA TH, 1991). 
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(a) 

(b) 

Figura 2.6. Cavaco de uma liga Al-Mg observado através do MEV. a) os dois lados 

do cavaco podem ser observados, o lado liso e a estrutura lamelar no lado oposto; b) 

seção transversal do cavaco mostrando a altura da lamela. 
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2.3 MODELOS DE CORTE PARA USINAGEM DE 

MATERIAIS FRÁGEIS 

2.3.1 MODELO DE BLAKE (1988) 

Em 1988, P.N. BLAKE sugeriu um modelo de corte para o processo de 

torneamento em regime dúctil de materiais fi·ágeis com ferramenta de ponta única de 

diamante. Este modelo foi proposto a partir da posição de transição dos danos por 

micro:fi:atura observados sobre o perfil da ferramenta impresso na superfície da peça 

usinada em ensaios de corte interrompido (ECI). A idéia chave é apresentada na 

Figura 2.7. 

Sobre esse segmento de arco, denominado de ombro não cortado, a 

severidade dos danos decresce da parte mais alta até o ponto onde ocorre a transição 

fi·ágil para dúctil (Figura 2.8). Para determinados parâmetros de usinagem, existe 

uma profundidade crítica de cot1e (Ye) ou espessura de cavaco (ter = te) abaixo da 

qual os danos por fratura não ocorrem. Esta seria uma adaptação para a usinagem de 

precisão baseada na relação entre propriedades proposta a pru1ir da seguinte equação: 

te = \V (E/H) * (KJHi (2.8) 

esta equação representa a profimdidade crítica de penetração te para o início de trinca 

durante a indentação (LA WN & EV ANS, 1977), onde \V é uma constante 

adimensional dependente da geometria da indentação, H é a dureza, Kc é a 

tenacidade à fi·atura, E é o módulo de elasticidade. O fator (Kc!H) 2 é colocado por 

causa de necessidades dimensionais. A razão E/H é similar pru·a qualquer material 

cerâmico, no entanto, a tenacidade à fratura e a dureza emergem como propriedades 

chaves do material. 

Quando ter < te, ocorre a resposta dúctil ao longo de todo o raio de ponta da 

ferramenta, enquanto que, quando ter > te, ocorre a :fi·atura, resultando na zona de 

danos por microfratura mostrada esquematicamente na Figura 2.8. O embasamento 
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para tal modelo é derivado do fato de que existe uma linha de transição de danos bem 

definida, que pode ser observada à distância Wd do centro da ferramenta, na região 

do ombro, em ensaios de corte interrompidos (Figura 2.9). 

Ferramenta de diamante 

ter = espessura efetiva do 
cavaco 

centro da ferramenta 

f 

Figura 2. 7. Geometria do corte vista no plano normal à direção de corte. A secção 

transversal do cavaco na região do ombro não cortado possui uma espessura efetiva 

variável (ter) como mostrado. Rp é o raio de ponta da ferramenta e ap é a profundidade 

de corte. 

Diversas características do modelo de corte devem ser observadas. 

Inicialmente, ter = te defme a condição de transição fi:ágil-para-dúctil, com Ye 

emergindo como o parâmetro de profundidade crítica. A profundidade nominal de 

cmte (ap) não é relevante segundo o autor deste modelo. O avanço f é irnpmtante por 

que ele muda a posição do ângulo 8 no qual ter = te (Figura 2.1 O, para maiores 

detalhes vide apêndice do attigo de BLAKE & SCA TTERGOOD, 1990). Com o 

aumento do avanço, te move-se na direção descendente no sentido da linha de centro 

da ferramenta. E assin1, a zona de danos por microfratura de profundidade Ye, 

produzida em te, irá replicar-se abaixo do plano de corte da superficie mostrada na 

Figura 2.8, e o acabamento superficial irá conter danos por "pitting" (Figura 2.11) 

induzidos por microfratura. A condição de usinagem estará então fora do regime 

dúctil. 
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Figura 2.8 • Modelo para usinagem em regime dúctil. Para a condição em que ter> 

te, uma zona de danos por microfi:atura é formada ao longo da ponta da ferramenta. O 

corte dúctil sem fi·atura ocorre somente ao longo da porção inferior da secção 

transversal do cavaco onde ter< te. Se os danos por fratura replicarem-se abaixo do 

plano de cotte da superficie, a superficie acabada apresentará danos por microfi·atura. 

A profundidade da zona de danos formada em te é denotada como Ye· 

O regime dúctil não pode ser visto especificamente como um regime dentro 

do qual o material será removido apenas no modo dúctil. A remoção de material, 

observado sobre o ombro de corte acima de te, irá ocorrer através de uma combinação 

de plasticidade e microfi·atura extensiva. 

Caso esses danos por fi·atura não se reproduzirem ultrapassando a linha de 

corte da superficie, como deve ser o caso para a usinagem em regime dúctil, ele 

então será irrelevante pois será removido por passos subseqüentes da ferramenta. 

A usinagem em regime dúctil será, assim, uma interação entre o perfil da 

geometria da ferramenta e o avanço, os quais determinam a seção transversal do 

cavaco e o parâmetro de profundidade crítica te que ditará o início da fi·atura. 
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Figura 2.9. Micrografia mostrando a região do ombro produzido durante o ensaio de 

co11e interrompido. O diagrama esquemático mostrado logo abaixo da fotografia 

representa a vista da secção transversal da região do ombro não cot1ado formado pelo 

recuo da ferramenta. Z corresponde a distância a partir do centro da ferramenta até a 

linha de transição de danos. 



A relação entre te e Wd será da seguinte forma: 

onde f/Rp << 1 e Wd será >> f para os ensaios. 
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(2.9) 

Figura 2.10. Diagrama esquemát ico da geometria de corte usada para derivar as 

equações. 

Por causa das características de ferramentas com raio de ponta circular, a 

projeção da ponta da ferramenta na verdade apresentaria um perfil muito mais 

elíptico do que circular. Segundo o autor deste modelo, o fator de correção seria 

pequeno e portanto foi desprezado. A linha de transição dos danos para a região 

dúctil que determina o valor de wd foi defmido pelo critério de que a posição média 

da linha seria ajustada pelo terceiro "pit" observado sobre o ombro, em relação ao 

centro da ponta da ferramenta. 

Para o modelo de BLAKE, os danos induzidos por fi·atura seriam os 

"pittings" visíveis através de microscopia óptica ou de varredura sobre a superficie 

usinada (Figura 2.11 ). O mesmo formalismo e estrutura do modelo poderia ser usado 

para outros métodos de inspeção de danos, por exemplo, danos revelados por ataque 

químico ou "etching". 



Figura 2.11. Danos induzidos por fratura sobre a superfície observados através de 
Microscopia Eletrônica de Varredura. 
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Em trabalho recente sobre superfícies de Si retificadas e polidas, onde as 

secções transversais das amostras foram analisadas através de Microscopia 

Eletrônica de Transmissão (MET), os autores sugeriram que a subestrutw·a da 

superfície consistiria de uma camada de discordâncias estendendo-se alguns décimos 

de micrometro abaixo da superfície acabada e, com condições mais severas, haveria 

danos severos por microtrincas (JOHANSSEN & SCHWEITZ, 1988, 1989). 

Para finalizar o autor deste modelo de corte faz uma consideração com 

relação ao modelo para o processo de usinagem. A figura 2.12 mostra um corte 

ortogonal da região de usinagem, à profundidade ter > te ao longo da ponta da 

ferramenta. Uma zona de deformação elastoplástica e de fratura ocone em um 

volume de controle ao redor da ponta da ferramenta. A análise elásto-plástica do 

campo de deformação por tensões exigiria a aplicação de técnicas específicas tais 

como do método de elementos finitos. A geometria apresentada na Figura 2.8, a qual 

é usada em conjunto com a equação (2.9) para desenvolver a técnica para medir te a 

partir do ECI, é vista no plano normal à direção de cm1e. Dentro da estrutura deste 

modelo, a localização da zona de danos por microfi:atura no campo de deformação-
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tensão na Figura 2.12 não pode ser identificado. Efeitos tais como a interação por 

ondas de choque dinâmicos estariam implicitamente incluídos na determinação de te. 

Cavaco 

zona de deformação 
elástica-plástica 

ter 

Direção do corte 

região de danos ----
por rnicrofratura 

Figura 2.12. Vista lateral do modelo mostrado na Figura 2.8. O movimento do 

avanço está ortogonal ao plano. Isto pode ser considerado o corte quasi-ortogonal 

com profundidade de corte ap = ter, na posição correspondente 9 ao longo da ponta 

da ferramenta. Danos por microfratura iniciam na zona de deformação elastoplástica 

quando ter> te. 

2.3.2 MODELO DE BLACKLEY (1991) 

A Figura 2.13 é a base para o novo modelo fenomenológico do processo de 

usinagem. Soma-se à geometria anterior o parâmetro de profimdidade de danos 

subsuperficiais, Ye, como parâmetro para formulação deste modelo. A inclusão deste 

parâmetro seria importante pois Ye move-se ao longo do ombro em combinação com 

te quando avanços diferentes são usados. Quando avanços pequenos são usados te 

está localizado na região superior do ombro e os danos subsuperficiais não afetam a 

superfície fmal. Isto ocorre porque os danos subsuperficiais são removidos com os 

passos sucessivos da ferramenta . 
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Figura 2.13. Geometria de cmte usada para derivar o modelo de cmte. A projeção é 

feita ao longo da direção de cotte com a profundidade de cmte efetiva sendo a 

distância crescente a partir do centro da ferramenta. 

No entanto, quando o avanço é aumentado te move-se na direção descendente 

do ombro e a profundidade de danos subsuperficiais, Ye, associada a essa variação do 

avanço começa a reproduzir-se na superficie acabada, isto é, a superfície final 

apresenta danos por fi·atura (Figura 2.11 ) . 

Segundo BLACKLEY & SCATTERGOOD (1991) o modelo de Blake não 

considera Ye nas formulações propostas para explicar seu modelo, assim como não 

explicava a mudança aparente do seu valor com a variação do avanço no valor 

calculado de te. É impmtante notar que o parâmetro te representa uma espessura 

crítica de corte para o início da fi·atura. Ambos , te e Ye, dependem de uma relação 

complexa do estado de tensão na ponta da ferramenta. O aumento de te poderia 

conduzir a um aumento nas forças de corte e assim representar um acréscimo em Ye· 

A nova equação do modelo foi derivada de forma que te e Ye pudessem ser 

obtidos usando os parâmetros de corte conhecidos, ou seja, o raio de ponta, avanço e 

a localização da transição fi·ágil dúctil, wd ef· 
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Considerações cuidadosas da geometria na Figura 2.13 são necessárias. A 

derivação completa da equação (2.1 O) é dada no apêndice do trabalho de 

BLACKLEY & SCA TIERGOOD, (1991). 

(2.10) 

Quando ([Wd cr 2 
- f]/ R2 

) versus l/f é plotado, o resultado é uma linha reta onde te 

será a inclinação e Ye poderá ser obtido da intersecção. Valores de te e Ye são 

parâmetros "mecanicistas" dos danos e representativos das condições de usinagem e 

da geometria da ferramenta. 

Além disso fazendo Wd er = O na equação (2.1 0), um valor limitante para a 

taxa de avanço pode ser obtido, o qual caracteriza o processo de usinagem em termos 

dos valores calculados de te e Ye· 

Quando W de r= O na equação (2.1 0), f max será 

(2.11) 

fmax é o máximo avanço da ferramenta no qual a transição fi·ágil-dúctil move-se sobre 

o plano de corte. Este parâmetro é dependente do número de "pits" para marcar esta 

posição, isto é, em fmax a quantidade de "pitting" sobre a superficie equipara-se com 

o número mínimo de "pits" utilizado para estabelecer a linha de transição dos danos 

na região do ombro não cortado. 

O uso de ensaios de corte interrompido (ECI) e as medidas na região do 

ombro onde ocorre a transição de frágil para dúctil é um procedimento determinístico 

que prova ser útil no estabelecimento de um critério de usinabilidade, por ser difícil 

inspecionar superfícies usinadas com grandes dimensões para o propósito de 

estabelecer uma taxa de avanço precisa. Além disso, se outro critério para a transição 

de danos fosse usado para a região do ombro, como por exemplo o ataque químico 

("etching") para revelar microtrincas subsuperficiais, então uma taxa de avanço 
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limitante para este tipo de danos pode também ser estabelecida usando o modelo 

desenvolvido nesta investigação. 

A Tabela 2.2 apresenta, resumidamente, informações disponíveis na literatura 

relacionadas às din1ensões da espessura crítica de corte na região dúctil observada 

em Ensaios de C011e interrompido de Si e Ge. Estes resultados mostram que a 

geometria da ferramenta e a taxa de avanço exercem influência em te. Apesar da 

combinação diferente de cristal semicondutor/geometria da ferramenta/condições de 

corte, os valores obtidos para espessura crítica de corte encontra-se na faixa 50 nm 

até 290 run. 

Tabela 2.2 Resultados obtidos da espessura crítica de corte te para cristais 

semicondutores em ensaios de corte interrompido. 

Espessura crítica Geometria da Cristal f Profimdidade Autor /ano 
do cavaco te (nm) Ferramenta (~m/rev) nominal 

de corte ®?.) ~ 
50<tc<250 y = -30°/ Rp= 3, 175mm Si(IOO) 2,5-7,5 10 Blake, 

Ge(100) 1988 
100 y = -30°/ Rp= 0,762mm Ge(100) 2,4 10 Blackley& 
290 y = -30°/ Rp= 3, 175mm 4,26 Scattergood 

1991 
160-190 y = -30°/ Rp= 3, 175mm Ge(100) 1,25-5,0 10 Blackley& 

Scattergood 
1994 

180 Ge(100) 7,0 
88 y = -30°/ Rp= 3, 175mm Ge(110) 5,6 lO Tidwell& 
140 Ge(1ll) 11,3 Scattergood 

1991 
95 y = -25°/ Rp= I ,Omm Ge(111) 

221 y = -25°/ Rp= 0,8trun Ge(IIO) Nakasuji 
167 y = -25°/ Rp= 0,8mm Ge(100) et all990 

57<tc<9l y = -25°/ Re= 0,8nm1 Si( li I) 0,5-2,0 3.3 -5.5 
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A estimativa do valor de te foi obtida utilizando a seguinte equação 

(BLACKLEY & SCA ITERGOOD, 1994): 

(2.12) 

onde W d é a distância entre o centro da ferramenta e o ponto da transição julgado 

sobre o ombro não co11ado descrito na Figura 2.9;/ é a taxa de avanço, Rp é o raio 

de ponta da ferramenta. 
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2.4 MECANISMO DE REMOÇÃO DE MATERIAL EM 

USINAGEM DE MATERIAIS FRÁGEIS 

O torneamento com ferramentas de diamante de metais não-ferrosos, tais 

como níquel e cobre eletrolítico, platina e ligas de alumínio, estimulou a realização 

de diversos trabalhos que buscaram entender o processo de usinagem em termos do 

mecanismo de remoção de material. 

Estes materiais apresentavam excelentes resultados na fabricação de 

espeU1os ópticos, onde tolerâncias de forma de alguns centésimos de micrometro e 

rugosidade superficial Ra menores que 1 O nm, eram normalmente alcançadas. 

Aspectos relevantes concernentes ao desgaste da ferramenta, efeito das 

propriedade do material, forças de usinagem, nível de acabamento, integridade 

superficial, técnicas de caracterização, entre outros aspectos, foram pesquisados 

(JASINEVICIUS, 1994). 

Todavia, a preferência pelo uso de materiais cerâmicos e/ou vidros ópticos, 

para aplicação como espelhos no espectro visível e lentes para aplicações em óptica 

de transmissão, estimulou a procura por novos processos de fabricação para 

conformar estes materiais. 

Se por um lado, a fi·agilidade torna a usinagem extremamente dificultosa, 

por outro, a demanda por componentes produzidos a partir destes materiais tem 

crescido de maneira muito rápida, justificada pelas propriedades ópticas, mecânicas, 

eletrônicas e fisicas oferecidas além da estabilidade dimensional. 

A procura por processos de fabricação que se ajustem adequadamente à 

conformação de produtos a pat1ir de materiais tipicamente fi·ágeis, tem feito com 

que o entendimento preciso dos mecanismos envolvidos na interação 

ferramenta/material torne-se objeto de muitas pesquisas. 
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A princípio, estes materiais não eram considerados apropriados para serem 

usinados através de processos como torneamento por serem facilmente destruídos 

quando se tentava usiná-los. Contudo, descobriu-se que, vidros entre outros 

materiais frágeis, nem sempre manifestavam, predominantemente, a fratura frágil 

quando usinados com condições de usinagem menores que 1 J..lm de profundidade. 

Resultados similares verificados em ensaios de m.icroindentação com cargas 

da ordem de gramas e profundidades de penetração em torno de 1 J..tm 

proporcionavam embasamento experimental para os resultados obtidos. 

Posteriormente, quando os indentadores eram movidos com cargas constantes, 

observava-se que, ao invés de ocorrer fratura fi:ágil, o material era "amontoado" de 

ambos os lados no local onde o indentador atuava (MARSH, 1964). Tal fenômeno 

também foi observado no riscamento (CHAO & GEE, 1989), no torneamento com 

ferramenta de diamante (PUTTICK et ai., 1989; BLAKE, 1988) e na retificação 

(BIFANO et ai., 1988). 

Baseando-se nestas constatações, tornou-se evidente a possibilidade de 

usinar materiais frágeis dentro de um regime considerado dúctil. Para que isso 

ocorresse, profundidades de corte combinadas com condições de processo 

(geometria e forma da ferramenta, velocidade de co11e, avanço, refrigeração) 

deveriam ser convenientemente escolhidas, objetivando-se a remoção do material, 

predominantemente, através de deformação plástica ao invés de fratura frágil. 

Apesar dos grandes avanços conseguidos através de pesquisas em usinagem 

de materiais frágeis, alguns pesquisadores acreditam que seja possível afirmar que o 

processo de usinagem em regime dúctil seja capaz de produzir acabamento 

superficial com qualidade óptica em materiais frágeis podendo apresentar vantagens 

superiores como processo de usinagem (CHA0,1992). 

Isto se justifica pela possibilidade de se produzir lentes anesféricas de forma 

econômica e determinística, reduzindo assim o custo e peso de componentes ópticos 

multi-elementos. 
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Tendo em vista a necessidade de se usinar materiais frágeis no regime dúctil, 

o entendimento profundo do mecanismo de remoção de material através do 

escoamento plástico torna-se fundamental. Existem ainda poucas publicações que 

discutem os mecanismos relacionados a deformação do material envolvidos na 

usinagem para obtenção de superficies livres de danos. 

O torneamento de materiais frágeis em regime dúctil com ferramenta de 

ponta única de diamante pode ser descrito através de mecanismos de remoção de 

material propostos para metais. Porém, deve-se ressaltar que normalmente dois 

mecanismos de remoção devem estar envolvidos na usinagem de materiais frágeis, 

o regime dúctil e o frágil. 

A seguir será discutido o mecanismo de sulcamento observado quando se 

utiliza profundidades de submicrométricas. 

2.4.1 SULCAMENTO ("PLOUGHING") 

O mecanismo de formação do cavaco é um processo muito 

imp01iante que deve receber maior atenção quando ocorre com espessura nominal 

de corte submicrométricas. A descrição usual do processo de corte considera a 

ferramenta como sendo infmitamente afiada, desconsiderando o pequeno 

arredondamento sobre a extremidade da aresta de corte. 

Por causa da existência do raio da aresta de corte, o comportamento do 

material nas imediações da porção mais inferiores da aresta da ponta da ferramenta, 

abaixo da qual não há ocorrência da ação do corte, deve ser considerado no corte 

com espessuras submicrométricas. O plano tangente à parte arredondada da aresta 

neste ponto é considerado o ângulo de saída efetivo (Yer) nesta região, como mostra 

a Figura 2.14. 

A usmagem de ultraprecisão com ferramentas de diamante ou rebolos 

diamantados, produzem cavacos muito fmos. Quando a espessura do cavaco alcança 

valores menores do que I ~m, a tensão de cisalhamento no material a ser c011ado e 
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na ferramenta aumentam drasticamente e tornam-se extremamente elevadas, o que 

pode acelerar o processo de desgaste na ferramenta. A razão para a ocorrência 

destes fenômenos é que com espessuras nominais de corte menores que 1 Jlm, a 

distribuição de discordâncias móveis nos cristais (no caso de metal) aproxima-se de 

zero e as forças de corte terão que vencer as grandes forças das ligações atômicas 

dentro do cristal (MCKEOWN, 1986). 

'. Ycr 

Cavaco · 

Peça 

Ferramenta 

Direção do 
corte 

Recuperação 
elástica 

Figura 2.14. O mecanismo de ''ploughing" para o caso onde o raio da aresta de 

corte é da mesma ordem de grandeza da profundidade de corte. 

Da mesma forma, um ângulo de saída muito negativo, que implica em 

elevadas tensões compressivas à frente da ferramenta, poderá até suprimir o 

mecanismo de formação do cavaco. Para uma dada condição de corte, existe um 

ângulo de saída negativo crítico para a ferramenta, abaixo do qual, o mecanismo 

predominante será o sulcamento (''ploughing''). 

O sulcamento pode assim, ser resultante tanto de um ângulo de saída muito 

negativo ou de um ângulo de saída negativo "efetivo", o qual existe quando o raio 

da aresta de corte é da ordem da profundidade de corte no cot1e ortogonal, para o 

estudo do torneamento de face o parâmetro profundidade de corte equivale à taxa de 

avanço da ferramenta. 

Considerando somente esta região da ferramenta, a pressão ocorrerá ao 

longo da porção arredondada, mas a direção desta pressão é diferente daquela sobre 
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a face de saída da ferramenta e varia de um ponto para o outro. Além disso, o 

coeficiente de atrito sobre a superficie arredondada da extremidade da aresta deve 

apresentar valor diferente daquele sobre a face de saída da ferramenta, 

especialmente se existir uma aresta postiça de corte cobrindo esta porção da 

ferramenta como geralmente ocorre no corte de metais. 

No sulcamento, o material será plasticamente empurrado para os lados 

(lembrando o mecanismo de arar o solo, de onde advém esse termo do inglês), pela 

face de saída da ferramenta deixando um "sulco" sobre o material. A remoção de 

material nesse caso pode se resumir a pequenas rebarbas, atadas ao material 

escoado para as laterais, ou então apenas compactado nessa região. Isto pode ser 

observado na Figura 2.15. Nesse caso o cotte foi realizado com profundidade de 

corte de 250 nm e avanço de 1,25 J..lm/rev. Este mecanismo de remoção de material 

ocorre portanto, com profundidades e/ou avanços muito pequenos, sendo por isso 

considerado altamente ineficiente. 

Figura 2.15. Superficie de Si cmtada com ferramenta de diamante (Rp = 0,693 mm, 

y = -25°) e avanço de I ,25 J.!Inlrev e profundidade de cotte ap = 250 nm. 
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2.5 TEORIAS ENVOLVIDAS NA TRANSIÇÃO DÚCTIL

FRÁGIL 

Os materiais considerados tipicamente frágeis apresentam, por defmição, 

propriedades intrínsecas como dureza elevada e baixa tenacidade. Através da curva 

de tensão-deformação (Figura 2.16) (ZANNOTO & MIGLIORE, 1991), a 

comparação entre materiais frágeis e dúcteis pode ser realizada. Enquanto o primeiro 

apresenta apenas o comportamento elástico, o segundo apresenta a região de 

escoamento, deformação plástica e fmalmente a ruptma. 

450 
AI203 

T 
(FRÁGIL) 

e 
n 
s 300 
ã AÇO 1030 

o (DÚCTIL) 

(MPa) 

150 

E= tg a 

0.05 0.1 o 0.15 0,20 0,25 
Deformação (m/m) 

Figura 2.16 Curvas de tensão-deformação para um material :fi-ágil e um dúctil 

(ZANOTTO & MIGLIORE, 1991). 

A questão que se coloca em relação a isso é que quando esforços são 

aplicados a materiais frágeis, estes normalmente apresentam fratura e praticamente 

nenhum sinal de deformação permanente. Em função disso, pode-se aftrmar que a 

resistência a fi:atura crr seria sempre menor do que a tensão de escoamento hipotética 

<ry (GIA V ANO LA & FINNIE, 1980). Por outro lado, sabe-se que crr é muito 
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inferior a resistência ideal de cristais semicondutores, de maneira que teríamos a 

seguinte relação 

crr< cry < <Jideal (2.12) 

Portanto para se produzir escoamento plástico antes da oconência de :fi:atura fi·ágil, a 

parte esquerda da desigualdade (2.12) deveria ser invertida para 

<Jy < <Jr < <Jideal (2.13) 

A partir de estudos do comportamento de materiais fi·ágeis durante a 

indentação, alguns pesquisadores (PUTTICK, SHAHID & HOSSEINI, 1979, 

PUTTICK, 1980c) sugeriram, baseando-se em critérios de energia de deformação, 

que existia um tamanho crítico da marca de indentação em materiais fi·ágeis abaixo 

do qual trincas não seriam formadas e o material deformava-se plasticamente. Para o 

silício, o diâmetro crítico seria de 1 a 1 O ~tm. 

Sabe-se hoje, que a resposta de sólidos à indentação forneceu informações 

imprescindíveis sobre fenômenos como erosão, desgaste, danos por usinagem e 

resistência superficial a fratura. Existem diversos trabalhos que proporcionam uma 

quantidade considerável de dados experimentais mostrando variações da 

microdureza através da indentação em função da carga aplicada (PETHICA et ai., 

1983), temperatura (SUZUKI & OHMURA, 1996) e meio onde ocorre o contato 

superficial (WHITE et ai., 1988). 

A magnitude do campo de tensão elastoplástico assim como a extensão da 

plasticidade são de relevância primordial ao processo de fratura por indentação. A 

teoria de sólidos perfeitamente elásticos pôde ser usada para prever as pressões da 

indentação, utilizando indentadores cônicos ou em forma de cunha ("wedge 

shaped''), a qual depende apenas da geometria do indentador e da tensão de 

escoamento do material (JOHNSON, 1970). 

Quando a marca deixada pela indentação era observada através de 

microscopia eletrônica, esta apresentava uma extrusão plástica do material com 
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cargas muito pequenas (HOSSEINI, 1981, PHD THESIS, UNIVERSITY OF 

SURREY, apud PUTTICK et alli, 1994). 

Estudos ma1s recentes como o de CALLAHAM & MORRIS (1992) 

comprovam este fenômeno. Da mesma forma, testes de riscamento realizados em 

silício, com cargas reduzidas, apresentaram a formação de debris (SCOTT & 

DANYLUK, 1992) e escoamento plástico (MORRIS & CALLAHAM, 1994) 

semelhantes ao processo de formação de cavacos em metais dúcteis e ligas. 

No entanto, esta plasticidade aparente seria um fato inesperado uma vez que o 

silício normalmente exibe uma mobilidade de discordâncias muito limitada e 

comportamento frágil à temperaturas inferiores a 540°C (SAMUELS & ROBERTS, 

1989). Estes resultados surgiram como grande avanço no estudo do comportamento 

mecânico de materiais frágeis uma vez que estes cristais, praticamente não 

apresentavam comportamento dúctil detectável através de ensaios mecânicos a 

baixas taxas de deformação. 

Sabe-se que a marca deixada pelo indentador Vickers produz campos de 

tensões, que são melhores compreendidos empiricamente do que os formados em 

amostras usinadas, considerações importantes em relação ao processo de remoção de 

material puderam ser obtidas pela comparação entre as indentações e amostras 

usinadas com ferramenta de diamante (CHAO, 1992). 

O comportamento mecânico de materiais frágeis quando submetidos a 

usinagem é controlado por mecanismos simultâneos de escoamento plástico e de 

propagação de defeitos, como por exemplo, microtrincas. Considerando-se isso, a 

seguir serão apresentadas algumas teorias e resultados experimentais que poderão dar 

subsídios à interpretação da transição frágiVdúctil de materiais frágeis quando 

submetidos a processos de deformação. 
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2.5.1 APLICAÇÕES DE CONCEITOS DA MECÂNICA DE 

FRATURA À USINAGEM DE MATERIAIS FRÁGEIS 

A mecânica de fratura é o estudo de tensões e deformações em trincas 

estacionárias ou dinâmicas. A previsão da velocidade de propagação de trincas e da 

variação da resistência mecânica com o tempo é objetivo da mecânica de fratura que, 

basicamente, provê formas de separar as propriedades intrínsecas do material da 

distribuição de falhas na estrutura (ZANNOTO & MIGLIORE, 1991). 

Os modelos, apresentados para explicar fenômenos que oconem durante a 

usinagem de materiais frágeis, trabalham com a razão entre a tenacidade do material 

e a dureza, procurando encontrar um meio de aumentar a tenacidade do material ou 

então diminuir a dureza. Dessa forma, o material escoaria plasticamente antes de 

apresentar fratura. 

A tenacidade à fratura é uma importante propriedade de materiais frágeis e é 

uma medida da fi·agilidade (QUINN et ai., 1992). 

A mecânica de fi·atura baseia-se na hipótese de que a resistência à fratura de 

um material é determinada pelo tamanho crítico de uma trinca, porque assume-se que 

a fratura ocorra pelo deslocamento e tensão na ponta desta trinca. A equação (2.14.) é 

uma hipótese que relaciona linearmente a tensão de fratura, cr, com um comprimento 

de trinca ac (TERPSTRA et ai. 1995). 

K -1/2 
O' = te. ac (2.14) 

A concentração de tensão na ponta de uma trinca é referenciada como fatores 

de intensidade de tensão, K., Ku, Km . Os números subscritos são referentes à 

direção da aplicação do carregamento relativo à posição da trinca. A Figura 2.17 

ilustra esquematicamente estes modos de aplicação de carregamento. 
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Figura 2.17 Fator de intensidade de tensão para os diferentes modos de 

carregamento (CALLISTER, 1997). 

No Modo I de carregamento, o mats frequentemente encontrado em 

aplicações de materiais fi·ágeis, o carregamento ocorre pela ação de tensão de tração 

na direção normal ao plano de trincamento e a fi·atura ocorre quando o Modo I do 

fator de intensidade de tensão alcança a tenacidade de fratura K1c do material. 

No Modo li de carregamento, o plano de tensão de cisalhamento ocorre na 

direção do plano de trincamento e a fi·atura ocorre no modo 11 quando o fator de 

intensidade de tensão supera, a tenacidade à fratura Kuc. 

No Modo 111 de carregamento, a ação da tensão de cisalhamento ocorre na 

direção perpendicular ao plano de trincamento. 

O mecanismo de remoção de material na usinagem de material frágil tem sido 

explicado baseado em teorias da mecânica de fratura. Baseando-se nos resultados de 

BLAKE (1988), que descobriu que o parâmetro crítico da profundidade de co11e no 

qual os danos ocorriam no silício era 152 nm para condições de co11e iguais àquelas 

simuladas (y =- 10°, a, =16°, vc = 2,1 m/s e ap = 76 run, 152 nm e 228 nm), HIATT 

& STREKOWSKI, (1991) simularam a variação de Klc com o comprimento de 

trinca para essas três profundidades de corte diferentes. A Figura 2.18 demonstra que 

X 

z 
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uma trinca existente não se propagaria apesar de seu comprimento para 

profundidades de corte de 76 nm. O fator intensidade de tensão calculado para a 

profundidade intermediária (152 nm) aproxima-se bastante de K1c. Para profundidade 

de corte de 228 nm, este fator toma-se suficientemente grande para propagar uma 

trinca. Quando a simulação era feita com ferramentas com ângulo de saída de -30°, 

resultados similares eram obtidos nos quais a profundidade crítica de corte passava a 

ser 446 nm. Isto ocorria, segundo os autores, porque tensões de tração não se 

propagavam tão profundamente na superficie e assim, o fator de intensidade de 

tensão para uma trinca de um dado comprimento seria reduzido. Da mesma forma, o 

efeito do aumento do raio da aresta de cmte era similar à negativação do ângulo de 

saída. 

Fator 
Intensidade 
de Tensão 
(Mpa/m) 

1.0 ~,_...,..._........,. .......... T"'""-""""""_, 
• 1e "'" depltl of ru 
• 152 "'" depltl of ru 

o. 8 • 228 ml dlll'h of cú 

K~~+---~~--------~----~ 
0.6 

0.4 

0.2 

o.ot--.-J..--~-_... ___ _ 
o 100 200 300 <400 

Comprimento de trinca 

Figura 2.18. Variação do fator intensidade de tensão com comprimento da trinca 

para três profundidades de corte para o Si (y= -1 0°) (IDA IT E STREKOWSKI, 

1991). 

KENDALL (1978) propôs uma argumentação que pode ser a base para 

utilizar o conceito da profundidade crítica em usinagem de materiais frágeis. 

Resumindo as idéias do autor: "a deformação plástica é um processo volumétrico; e a 

energia da deformação plástica é proporcional ao volume que será deformado". 

Porém, a energia de deformação por fratura será proporcional à área da trinca. Como 

o volume sob tensão toma-se menor, a energia da deformação plástica diminui pelo 

valor da dimensão característica (tensão de escoamento) elevada ao cubo, enquanto 

que a energia da propagação da trinca diminui pelo valor da dimensão característica 

ao quadrado. Quando o diâmetro do volume deformado atinge um tamanho crítico 
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pequeno o bastante, a deformação plástica será energeticarnente favorecida sobre a 

propagação da trinca. 

A idéia básica com relação a este conceito foi generalizado por BIF ANO, 

DOW & SCATTERGOOD 1991. A transição do regime frágil para o dúctil durante 

a remoção de material a pequenas profundidades de corte pode ser argumentado 

simplesmente a partir de considerações da energia de remoção de material. 

Especificamente, para usinagern a profundidades de corte pequenas, demonstrou-se 

que o escoamento plástico é o processo de remoção de material mais 

energeticarnente favorável do que a fratura. A propriedade do material que 

caracteriza o resistência ao escoamento plástico é a tensão de escoamento cry • A 

energia (Ep) necessária para deformar plasticamente um volume específico de 

material (V p) pode ser escrito corno: 

]:;' = (J *v ~ y p (2 .15) 

A propriedade do material que caracteriza a resistência a fratura é o 

parâmetro de propagação de trinca de Griffith, G . A energia (E f) necessária para 

fraturar é função de uma área (Ar) da nova superfície gerada pela propagação da 

trinca. Assim: 

Er= G * Af (2.16) 

Para a profundidade de usmagem ap, torna-se razoável assumir que a ordem de 

magnitude de ambos, V P e A f, sejam determinados pela profundidade de cot1e ap. 

Isto é: 
J 

Vp ~ ap 

Ar~ ap 2 

A relação das energias de remoção de material, então, é dada por 

Energia par Escoamento Plástico ~E P /E f oc ap 

Energia de Fratura 

(2.17) 



45 

Consequentemente, quando a escala de usmagem diminui, o escoamento 

plástico torna-se um mecanismo de remoção de material mais energeticamente 

favorável. A profundidade específica na qual a transição fi'ágil-dúctil ocorre seria 

função de propriedades intrínsecas do material que rege a deformação plástica e a 

fratura. 

A análise da profundidade crítica não faz qualquer consideração com relação 

a facilidade do escoamento plástico ou movimento de discordâncias. Ela é 

simplesmente a conceituação do efeito de escala; e pode-se concluir que ela seja 

suficiente para deformação plástica oconer no silício em condições de pressão e 

temperatura ambiente. Mas a presença de altas pressões hidrostáticas compressivas 

adicionaria energia suficiente que poderia suprimir a fratura e assim aumentar a 

profundidade critica de corte. Da mesma forma, temperatura elevada reduziria a 

tensão de escoamento, abaixando assim a dureza e a energia de deformação elástica 

por unidade de volume e aumentaria a tenacidade a fi·atura . Em geral qualquer efeito 

que aumentasse [Kc/H], aumentaria a profundidade crítica. 

Acredita-se, atualmente, que a ductilidade em materiais frágeis pode estar 

relacionada a uma transformação de fase que ocone com materiais como Si, Ge, etc. 

onde a estrutura do material muda da estrutura cúbica do diamante para a do P-Sn 

que é metálica. Apesar disso, a mecânica de fratura continua sendo adequanda para 

explicar a fi·atura observada na usinagem de material fi'ágil. 

A segurr serão discutidos algumas técnicas que mostram alguns cristais 

semicondutores que sofi·em esta transformação quando submetidos a elevadas 

pressões hidrostáticas. 
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2.6 ESTUDOS SOBRE O COMPORTAMENTO DOS 

SUBSTRATOS DE MONOCRISTAIS SEMICONDUTORES 

SUBMETIDOS A ALTAS PRESSÕES 

2.6.1 ESTUDOS ATRAVÉS DE ALTAS PRESSÕES 

Os cristais semicondutores, tais como o Si e Oe, apresentam estrutura 

cristalina cúbica do diamante. Estes cristais apresentam comportamento muito 

particular quando submetidos a altas pressões hidrostáticas. Segundo MINOMURA 

& DRICKAMER (1962), em ensaios em células de pressão, o substrato de Si exibia 

uma mudança substancial na resistividade elétrica resultante da compressão com 

pressões de aproximadamente 20 OPa. Esta mudança na resistividade elétrica de 5 a 

6 ordens de magnitude era atribuída a uma transição de fase sólido-sólido do estado 

semicondutor para metálico. Os autores observaram que quando grandes tensões 

cisalliantes ou uniaxiais estavam presentes, a mudança ocorria a pressões menores na 

faixa de 13.5-15.0 OPa. 

BUNDY, (1964) observou que o silício sofria uma transição de fase para a 

estrutura a-Sn a pressões entre 12 e 20 OPa e a temperatura ambiente, o que 

justificava a queda na resistividade observada anteriormente. 

Posteriormente, consegum-se demonstrar que a mudança na resistividade 

seria dependente da magnitude da força de cisalhamento. Forças de cisalliamento 

maiores reduziam a pressão necessária para causar a mudança na resistividade. Por 

fim, concluiu-se que a pressão induziria a transformação de fase de semicondutor

para-metal (i.e., Transição de Mott) que, por sua vez, causava a queda na 

resistividade. Similarmente a este estudo, WENTORF & KASPER (1963) 

descobriram que a mudança na resistividade seria irreversível e lenta assim como 

fortemente dependente do cisalliamento, do tempo de exposição a alta pressão e da 

temperatura. 

\ 
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Uma investigação estrutural in silu realizada por JAMEISON (1963) através 

de difração de raio X em Si e Ge a altas pressões mostrou que, tanto no Si como no 

Ge, a fase de alta pressão, responsável pelo aumento inicial na condutividade, era 

estruturalmente a fase branca tetragonal do P-Sn. A fase P-Sn aparecia no Ge a 12 

GPa e no Si em torno de 16 GPa, respectivamente. Todas as linhas indexadas como 

P-Sn desapareciam quando a pressão era removida. Vários outros trabalhos 

caracterizaram esta transformação a alta pressão no Si através de diferentes técnicas 

de caracterização. Estas observações podem ser encontradas resumidas nos trabalhos 

de GUPTA & RUOFF, (1980) e HU et alli (1988). 

Após a realização destes ensaios a altas pressões observava-se a formação de 

uma camada superficial amorfa a qual deveria ser resultante dessa transformação 

ocorrida. Assim, o caminho inverso também foi tentado. Descobriu-se que ocorreria 

uma transição de semicondutividade para condutividade metálica em Si e Ge 

amorfos quando submetidos a altas pressões, isso foi relatado por SHIMOMURA et 

alli (1974). Esses autores observaram que da mesma forma que ocorre com Si e Ge 

cristalinos, a resistividade diminui por um fator de 1 06 vezes em pressões elevadas 

em Si e Ge amorfos. No entanto, as pressões, nas quais as transformações ocorreram, 

eram inferiores às observadas para Si e Ge cristalinos. A queda na resistividade 

estaria correlacionada a alta pressão de cristalização da estrutura do P-Sn (fase que 

apresenta maior densidade), que foi identificada através da difi·ação de Raio-X. A 

transição de Si amorfo para a estrutura P-Sn e então novamente para a estrutura do 

Si, descobriu-se ser reversível para pressões até 15 GPa. Embora os resultados para o 

Germânio fossem mais complicados do que para o Si, a transformação para a fase p -
Sn ocorreu com valores maiores do que 1 O GPa. 

2.6.2 ESTUDOS ATRAVÉS DE INDENTAÇÃO E 

RISCAMENTO 

Estudos utilizando indentação como técnica para observação do 

comportamento mecânico e medição de propriedades mecânicas de materiais frágeis 

há muito tempo são realizados. Todavia, tem se tornado cada vez mais evidente que a 
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indentação do silício sena fortemente influenciada pela transformação de fase 

induzida por pressão a qual teria papel determinante nas medições de dureza. 

GRIDNEV A et aiU (1972) foram os primeiros a perceber um efeito incomum 

durante a microindentação do Si. Segundo este estudo, durante a indentação do Si 

com indentador Vickers, a resistividade era reduzida para níveis metálicos na área da 

marca da indentação sugerindo-se que uma camada delgada de material sob o 

indentador tivesse sofrido uma transição de semicondutor-para-metal. Este trabalho 

foi o primeiro a mostrar que grandes pressões, produzidas durante os ensaios de 

indentação, eram suficientes para causar a transformação de fase no Si. Isto só havia 

sido observado antes em estudos sob altas pressões. 

GERK & TABOR (1978) observaram que o Si e o Ge eram um dos poucos 

materiais que durante a indentação sofriam uma transformação de fase. Estes autores, 

percebendo a similaridade entre os valores relatados de dureza do Si e Ge e as 

pressões para as respectivas transformações de fase destes materiais (Tabela 2.3), 

propuseram que sob as condições de medição de dureza, o material ao redor do 

indentador tornava-se suficientemente dúctil para sofi·er escoamento plástico. Dessa 

forma o material sob o indentador transformava-se da estrutura cúbica do diamante 

para a fase metálica mais densa do P-Sn, a qual é naturalmente dúctil. 

Tabela 2.3. Similaridade entre a pressão de transição e a dureza através da 

indentação (GERK & TABOR, 1978). 

Sólido 

Si 

Ge 

Pn•ssão de Tnmsi~·fío 

(l<har) 

190 (155)* 

120 

*pressão de transição parn Si policristalino. 

Dur<·za (indrntaçfío) 

(khar) 

120 

80 

Estes autores sugeriram que o mecanismo de deformação nestes materiais, 

sob certas condições de indentação, poderiam ser governados pela transformação de 

fase ao invés dos mecanismos convencionais de escoamento plástico. Estudos 

teóricos recentes (GILMAN, 1992) dão supo11e à correlação entre o valor de dureza 
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obtida por indentação e a pressão de transformação em alguns semicondutores, como 

pode ser observado na Figura 2.19. 

O ciclo semicondutor cristalino -para - (presumivelmente) metal cristalino -

para - semicondutor am01jo da transformação de fase, não havia sido comprovado 

nos ensaios com substrato a alta pressão e durante a indentação. Mais tarde, 

CLARKE et ai., (1988) confirmaram os resultados encontrados por Gridneva e 

colaboradm;es de que as indentações induziam a condutividade metálica no Si e Ge. 

Eles descobriram, através de MET, que o interior da indentação apresentava-se 

amorfo após a remoção da carga aplicada. Concluiu-se com isso que a fase P-Sn seria 

a responsável pela condutividade metálica sob o indentador a alta pressão, e que esta 

fase transformava-se em amorfa durante o descarregamento. 
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Figura 2.19. Correlação da pressão de metalização quando calculado a partir da 

teoria de Herzfeld para os cristais do grupo IV e o valor da dureza por indentação 

Vickers (GILMAN, 1992). 
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CLARKE et ai. (1988) sugenram duas explicações possíveis para a 

formação da fase amorfa do silício (e Oe) observada após a indentação. A primeira, 

usava o argumento da frustração cinética estrutural e a segunda a amorfização 

induzida por pressão direta ("direct pressure induced equilibrium am01phization"). 

Os autores, baseando-se nas taxas relativamente elevadas de descarregamento 

empregadas na indentação c~ 30 milisegundos) e a restrição não-hidrostática imposta 

sobre a região transformada, propuseram que, em condições de alta pressão, a forma 

cristalina não poderia sofrer uma retrotransfomação rápida o bastante e sem 

complicações, de maneira que a fase amorfa se formaria metaestavelmente. A 

segunda explicação possível é que, durante a aplicação da carga a pressão localizada 

excederia a extensão metaestável da curva líquidus sobre o diagrama de fase T-P 

(Figura 2.20) (CANNON, 1974) e que a fase amorfa seria formada diretamente 

durante o carregamento e persistiria durante o descarregamento por causa da energia 

térmica insuficiente para permitir o rearranjo para retornar a estrutura cúbica do 

diamante. Isto seria mais plausível uma vez que a forma líquida do Si e Oe é mais 

densa do que a forma cristalina cúbica do diamante, de maneira que na equação de 

Clapeyron a derivada ôTm (P)/ ôP seria negativa. Esta inclinação (CANNON, 1974) 

teria um valor a baixas pressões em torno de - 58 K/OPa, que extrapolada 

linearmente para temperatura ambiente, sugere que seria necessária uma pressão de 

aproximadamente 24 OPa para provocar tal conversão direta. Embora esta pressão 

seja, consideravelmente, maior do que a dureza aceita para o silício (8.5 OPa), ela 

seria 30% maior do que as durezas que foram relatadas para o silício medidas com 

técnicas de microindentação (17 OPa) em dimensões de 50-500 nm, e aquela 

extrapolada a baixas cargas de indentação ( 18.5 GPa a 1, 7 flm). 

Estudos de indentação realizados com silício consegurram detectar, durante o 

descarregamento, esta transformação da fase metálica para amorfa. PHARR et alli 

(1989) observaram que havia uma defasagem ("reverse thrust") que ocorria durante 

o descarregamento como pode ser visto na Figura 2.21. Em função disso os autores 

atentaram para o fato de que este fenômeno poderia estar relacionado a 

transformação de fase ocorrida durante a medição da dureza. 
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Uma conseqüência importante da transformação de fase é que a dureza do Si 

pode, na verdade, ser determinada pela ou limitada a pressão na qual essa 

transformação ocorre. De acordo com diversos estudos esse efeito ocorre da seguinte 

forma: a deformação plástica inicial durante a indentação seria acompanhada por 

uma densificação através da transformação de fase de semicondutor-para-melal 

dúctil. Porém durante o descarregamento ocoll'eria um aumento no volume causado 

pela redução de densidade da fase metálica para fase amorfa. 

A extrusão plástica do material observada na borda da marca de indentação 

também tem sido utilizada para dar sustentação a este efeito (CALLAHAM & 

MORRIS (1992). Deve-se ressaltar que durante a aplicação da carga a fase metálica 

apresenta volume 22% menor do que a fase cristalina e a fase amorfa uma redução de 

apenas 8% em relação a fase cristalina (SHEN et ai. 1995). Dessa forma, durante a 

transformação da fase metálica para amorfa o material apresenta uma expansão 

volumétrica. As evidências obtidas por MINOWA & SUMINO (1992) apoiam essa 

afirmação uma vez que a observação da secção transversal da superficie riscada 

apresentava-se plana e sem depressão. 
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Figura 2.20. Diagrama de fase para o silício (CANNON, 1974). 

Por comparação, a dureza do Si medida por outros pesquisadores a partir do 

tamanho das impressões do indentador, é aproximadamente 8.5 GPa para cargas 
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grandes (> 1 O N), elevando-se para 16.0 GPa para cargas pequenas (0.1 - 1.0 N) 

(CLARKE et ai. 1988). A dureza medida por PHARR et alli (1989) com picos de 

carga de 120 mN foi de 11.4 GPa. Valores ainda maiores foram obtidos por 

BHUSHAN & KOINKAR (1994). A Figura 2.22 apresenta o gráfico da dureza e 

carga normal em função da profundidade de indentação. Observa-se que a dureza à 

profundidade de indentação de 2.5 nm é de 16.6 GPa decrescendo para 11 .5 GPa à 

profundidade de 12 nm e carga normal de 130 JlN. PAGE et ai. (1992) relataram um 

valor de 14.2 GPa para profundidade de indentação de 20 nm e redução monotônica 

na dureza para 7.5 GPa a profundidade de indentação de 500 nm. 

CALLAHAM E MORRIS (1992) realizaram estudos através de MET sobre 

indentações em Si mas utilizando pequenas indentações com indentador Berkovich. 

Com as cargas aplicadas nenhuma discordância foi observada na vista plana, e uma 

plasticidade significativa resultou em extrusões dúcteis proeminentes. As extrusões e 

o interior da indentação eram amorfos, e a extensão da transformação de fase era 

exatamente aquela da área de contato. CALLAHAM & MORRIS (1992) 

observaram também que no interior da marca deixada pelo indentador havia grãos 

muito pequenos que correspondiam a silício policristalino com estrutura cúbica do 

diamante. Estes cristalitos observados sobre as bordas da indentação apresentavam

se aleatoriamente orientados e envoltos em uma matriz totalmente amorfa. 

Indentações e riscamentos foram feitos em silício e examinados através de 

MET com objetivo de estudar os efeitos da abrasão. Os resultados indicaram que a 

plasticidade em indentações e riscamentos com cargas pequenas em Si foram 

acomodadas pelo movimento de discordâncias (PUTTICK et alli, 1980a). Nenhuma 

evidência de transformação de fase foi percebida nestes estudos, e a análise do 

tamanho da indentação e do risco, assim como o fenômeno de trincamento, foram 

conduzidos usando os mecanismos normais de deformação plástica. 
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Figura 2.21. Exemplo do comportamento do silício observado na curva de carga-

descarga onde é observada uma descontinuidade durante o descarregamento (PAGE 

et alli, 1992). 
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Figura 2.22. Nanodureza e carregamento normal como função da profundidade de 

indentação para amostra de Si(lll) (BHUSHAN & KOINKAR, 1994). 

A seguir serão apresentados alguns estudos que se aproveitaram desses 

conceitos para propor um modelo de remoção de material baseados no fato de que a 

ductilidade apresentada por cristais semicondutores como Si e Ge, durante a 

usinagem, pode estar relacionada à transformação de fase induzida por pressão. 
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2.6.3 ESTUDOS ATRAVÉS DA MICRO MECÂNICA DE 

USINAGEM (FORMAÇÃO DE SUPERFÍCIE I REMOÇÃO 

DE MATERIAL) 

Como explicar a elevada ductilidade apresentada por cristais como Ge e Si 

durante o torneamento com ferramenta de diamante, cuja principal característica é de 

ser um material normalmente frágil quando submetido a altas deformações? 

Novas teorias tem surgido procurando explicar o fenômeno da ductilidade 

durante a usinagem de cristais semicondutores. Acredita-se atualmente que a 

ductilidade destes materiais frágeis pode estar relacionada a uma transformação de 

fase induzida por pressão. Cristais semicondutores do grupo IV tais como Si, Ge, 

SiC, etc. sofrem uma transformação de fase onde a estrutura do material muda da 

estrutura cúbica do diamante para o estado amorfo, existindo uma fase metálica 

intermediária de P-Sn. Esta fase metálica é considerada responsável pela ductilidade 

apresentada por estes materiais. 

A primeira tentativa de correlacionar este conceito de transição de fase à 

ductilidade durante a usinagem foi apresentada por MORRIS et alli (1995). As 

explicações basearam-se em resultados obtidos através de Microscopia Eletrônica de 

Transmissão e difi·ação de R-X a partir de amostras de cavaco e da superficie de 

componentes de cristais de Germânia. Segundo os autores, tanto a superficie quanto 

os cavacos examinados não apresentavam uma estrutura organizada e sim um estado 

amorfo. Estes fatos levaram os autores a crer que esta ''vitrificação" seria resultante 

de uma transformação de fase induzida por pressão/tensões impostas pela ferramenta 

de corte. 

Além disso, os autores atentaram para o fato de que não havia qualquer 

evidência de atividade de discordâncias nos cavacos acreditando-se, pottanto, que 

deformações plásticas convencionais neste processo poderiam ser descartadas. Em 

função disso, para compreender o mecanismo de plasticidade, a microestrutura dos 

cavacos passou a ser o ponto chave. Segundo os autores, os cavacos de germânio 
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apresentavam uma fase amorfa que não era resultante de oxidação mas, 

aparentemente resultante de uma transformação de fase induzida por pressão. Isso 

também deveria demonstrar que a temperatura no processo não chega a ser 

suficientemente alta para gerar movimentações de discordâncias. 

SHIDATA et alli (1994,1996) observaram em amostras de silício usinadas 

com ferramenta de diamante que a camada superficial danificada sofria uma 

alteração estrutural passando da estrutura cúbica do diamante para um estado amorfo. 

A camada subsuperficial apresentava muitas discordâncias cuja a extensão para o 

interior do substrato variava de 2 j.lm a 3 J..lm, quando a profundidade de corte 

variava de I 00 nrn para 500 nrn, respectivamente. Em outras palavras, o torneamento 

no regime dúctil pode ser interpretado através da transformação de fase para um 

estado amorfo nas imediações da superfície e também a deformação plástica nas 

camadas subsuperficiais, relacionada com a ativação de sistema de escorregamento 

(111)[110]. 

A Tabela 2.4 apresenta, resumidamente, alguns resultados relativos a 

extensão e tipos de danos encontrados na superfície e sub-superfície através da 

avaliação das secções transversais de amostras de Si submetidas a processos de 

deformação. Estes resultados corroboram com o que foi afirmado, ou seja, sempre 

existe uma camada amorfa a qual deve ser responsável pela resposta dúctil observada 

durante a deformação/remoção de material e uma sub-camada que apresenta defeitos 

decorrentes da geração de discordâncias. Esta pode ser considerada a evidência de 

que existiria dois mecanismos de deformação plástica envolvidos, um à 

profundidades submicrométricas relacionado a transformação de fase induzida por 

pressão/tensão e o outro, a proftmdidades micrométricas, relacionado à ativação de 

sistemas de escorregamento. 
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Tabela 2.4. Resultados relativos a faixas de danos encontradas em superfícies 

submetidas a processo de deformação. 

Jndentação 

Riscamcnto 

Riscam enio 

Polimento 

Retificação 

Crhl01l 

(ulil•niOI~au) 

Si 

Si (I 00) 

Si( lll) 

Si( lll) 

Si(lll) 

Torneamento com Si ( 111) 

ponta única (" roof 

edge") 

Torneamento, Rp = Si (001) [110] 

0,8 mm, f = 10 

rnm/rev, g = -40°, a 

= !Qo 

Torneamento 

Ferramenta ponta 

circular 

Si (001) 

Torneamento Si (001) 

ferramenta 

" roofedge" 

Torneamento Si (I 00) 

F\pl'\\11101 

ram01da 0111101 f01 

d01 Profundid01dr da Auturl•,f:nw 

50 nm em torno da 

marca do indentador 

Yickers sobre a 

superflcie (2N) 

150 nm (2g) 

!50 IUll (!g) 

250 nm (2g) 

250nm (6 J.tm) 

IOOnm (3 J.tm) 

I 00 -200 nm 

200nm 

ramada tk dl'fl'illl\ 

Gridneva et ai. 

( 1972) 

0,15 -0,8 J.lm Minowa & Sumino, 

(1992) 

< IJ.tm dislocações, Morris & Calaham, 

trincas médias, (1994) 

" loops", 

Sistemas de Johansson 

escorregan1ento Schweitz 

dislocações do tipo !h ( 1988, 1989) 

(110)[111] 

& 

100-400nm, arranjos Puttick et ai. ( 1994, 

dislocações e 1995) 

microtrincas 

idem Puttick et ai. (1995) 

150 nrn (ap = 100 e 2J.tm(ap= IOOnm); Shibataetal., (1994) 

500 nm) 3 J.llll(ap = 500 nm), 

dislocações cunha, 

helicoidal e "mixed" 

150 nm (ap =100 nm à prof. de corte de I Shibata et ai. (1996) 

e I ~tm) 

IIOnm 

150nm 

J.111l a remoção de 

material ocorre por 

fratura frági I. 

"'260 nm deformada Jeynes et ai. ( 1996) 

por " loops" de 

discordâncias do 

cisalhamento 

425 nm arranjos de lnamura et ai. (1997) 

dislocações 
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Fortes evidências indiretas, ou seja, disponíveis a partir dos estudos de 

indentação e experimentos com altas pressões é que fundamentam esta proposição 

sobre os mecanismos envolvidos com a deformação plástica de cristais 

senúcondutores durante a usinagem. Deve-se ter o cuidado, no entanto, para fazer 

comparações entre a ação dinâmica da usinagem e o procedimento estático da 

indentação, por isso, seria mais seguro e coerente fazer considerações através de 

observações resultantes do riscamento do silício (MORRIS & CALLAHAM, 

1994), onde também foi detectado a ocorrência de transformação de fase a alta 

pressão. Unindo os conceitos do procedimento estático da indentação com a natureza 

dinâmica do riscamento com indentador de diamante poderia-se, de forma mais 

segura, obter uma conjugação de conceitos mais próxima do processo de usinagem. 

Isto foi proposto, baseando-se nas teorias de mecânica de fratura, por CHAO (1992). 

O fato de que cristais semicondutores submetidos a altas pressões apresentam 

uma transição de fase não é novo. Além disso, cálculos indicam que as condições sob 

a ferramenta (aresta de corte de 50 a 300 nm) resultam em pressões consistentes com 

aquelas sob indentadores e nas células pressurizadas. Estas pressões, > 1 O GPa, 

observadas por LUCCA & SEO, 1993 no corte de uma liga de CuTe são de 

magnitude suficientes para iniciar uma transformação de fase a alta pressão. 

Segundo MORRIS et alli (1995) a alta pressão sob a aresta de corte pode 

causar a transformação de fase da estrutura cúbica do diamante do semicondutor para 

a fase metálica (aparentemente, a fase P-estanho). Por sua vez, a ductilidade dessa 

fase metálica proporcionaria a plasticidade necessária para a existência do regime 

dúctil no corte de materiais semicondutores. Esta fase metálica dúctil pode, 

conseqüentemente, ser tanto cortada como extrudada pelo movimento da ferramenta. 

Quando a pressão é liberada (após a passagem da ferramenta), a fase amorfa seria 

metaestavelmente formada; e assim, os cavacos seriam constituídos de fase amorfa. 

O comportamento dúctil de materiais frágeis, sob tensões elevadas, é um 

fenômeno já conhecido. Porém, a meta/ização proposta não é a condição necessária 

para que muitos destes materiais apresentem escoamento plástico. Contudo, a 

presença de fase amorfa ("remanescente") observada em Si e Ge, pode ser 

considerada como a evidência mais forte para se acreditar no fato de que a 



59 

ductilidade nos cristais semicondutores ocorra devido a transição de fase (MORRIS 

et alli. 1995). 

Simulações computacionais também indicam, aparentemente, a transição de 

fase cristalina para amorfa. Simulações através de Dinâmica Molecular realizadas 

por BOERCKER et alli. 1990 e INAMURA et ai. 1997, indicam que tanto o 

cavaco quanto as imediações da superfície usinada seriam amorfos. 

Embora estas simulações apresentem concordância com resultados 

experimentais, é possível que os resultados das simulações sejam artifícios da falha 

das funções de energia cinética, usadas para estabilizar de maneira precisa as 

estruturas cristalinas durante a usinagem. 

Os campos de força utilizados por PA TIEN et alli., 1993 (Apud MORRIS 

et ai., 1995) são aplicáveis a semicondutores amorfos assim como monocristais, mas 

não se aplicam a fases metálicas. 

O fato de que os cristais simulados não sejam estáveis sob estas condições 

sugere que a transição de fase seja possível. Embora a forma final da estrutura do 

material não possa ser precisamente representada por estes campos de força, a 

existência de um limite de transformação (aqui considerado como sendo induzido por 

pressão) pode ser representado de maneira razoável nestes modelos computacionais. 

Na usinagem de material :fi:ágil, a profundidade de penetração ou de cotie é 

considerado o fator principal para a determinação do modo de corte (regime dúctil 

vs. frágil) . O critério de Griffith para a fratura :fi·ágil pode ser aplicado como uma 

primeira aproximação nesse caso. Se a profundidade de penetração da ferramenta de 

corte é tomada como o tamanho do defeito (''jlaw size"), a fratura ocorre a uma 

profundidade crítica. 

No entanto, se as tensões forem elevadas o bastante, a transformação de fase 

poderia ocorrer antes da propagação de trincas (MORRIS & CALLAHAM, 1994), 

assim, a transição frágil-dúctil poderia ocorrer a profundidades de cotie maiores por 

causa do "p/aslic blunting'' do contato. 
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Esta mudança na transição resulta no aumento da usinabilidade do material 

frágil, sobrepondo-se àquela esperada a partir das propriedades de dureza e 

tenacidade da forma cristalina cúbica do diamante. 

Sob o contato, um indentador agudo (afiado) induz tensões muito elevadas, as 

quais permanecem aproximadamente constantes apesar da profundidade. Um 

indentador com ponta arredondada induz tensões mais baixas no contato inicial, 

porém aumentam com o aumento da penetração. 

Fazendo um paralelo entre este aspecto da geometria do indentador com a 

afiação de ferramentas de diamante poderíamos obter, teoricamente, considerações 

muito interessantes. 

No caso da usinagem do Si e Ge, uma ferramenta suficientemente afiada 

poderia ser capaz de induzir a metalização a profundidades de penetração menores 

do que a profundidade crítica para fratura fi·ágil. Sendo assim, a usinagem dúctil de 

materiais frágeis ocorre com a remoção de material no interior de uma fma camada 

da fase metálica. 

Uma hipótese que poderia ser levantada seria que a usinagem de materiais 

como o silício teria sua fase dúctil restrita a uma faixa de determinados valores tanto 

em termos de espessura de corte como profundidade de corte. 

Por outro lado, se a ferramenta estiver desgastada, p.e., com a aresta 

arredondada, será necessária uma profundidade de penetração maior para gerar 

tensões suficientes para acionar a transformação. Nesse caso, profundidades de 

penetração maiOres causana, provavelmente, trincas nesses monocristais 

semicondutores antes que pudesse vir a ocasionar transformação para fase metálica e 

alcançar o regime dúctil. 

Além disso, determinados planos em monocristais possuem menores tensões 

de clivagem do que outros. Usinar um monocristal próximo do limite de fratura pode 

resultar em algumas áreas que tenham resposta dúctil e alguns que tenha uma 
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componente de resposta fi·ágil. Isso pode ser observado nos tipos de cavacos 

removidos. Parte são integras e apresentam-se na forma de longas fitas com forma 

ondulada, a outra parte apresenta-se como pequenas agulhas que provavelmente 

deveriam fazer parte de uma fita mas que não conseguiram manter sua integridade e 

foram esfacelados. 

A interação proposta MORRIS et alli. (1995) da ferramenta com a amostra 

está ilustrada na Figura 2.23. Este diagrama seria um esquema básico tanto das zonas 

de transformação quanto da retro-transformação. Embora o silício usinado ainda não 

tenha sido estudado, seria razoável considerar que este reagiria, estruturalmente, à 

usinagem de forma similar baseando-se em suas propriedades a pressões elevadas. O 

aspecto mais difícil relativo ao argumento da metalização a ser aceito seria a 

existência de uma fase P-estanho a alta pressão nestes experimentos. Embora não 

exista evidências estruturais ou elétricas direta da existência desta fase no processo 

de usinagem, existem evidências substanciais indiretas apenas. 

Portanto, a influência da metalização sobre características da usinagem ou 

tribológicas do silício e do germânio são questões em aberto. 

Variação 

periódicada ~· ·· · · 
espessura ~ 

retrotransformação ---'-------... 

Lamela metálica 
cisallmda 

Metalização ____________. 
a alta pressão 

diamante 

Cristal Semicondutor 

Figura 2.23. Diagrama esquemático ilustrando a interação proposta da ferramenta de 

cotte com a amostra (MORRIS et al. 1995). 



Capítulo 3 

METODOLOGIA PARA OS ENSAIOS 

3.1 PLANEJAMENTO DOS ENSAIOS 

Materiais fi·ágeis podem ser usinados em regime dúctil. Porém, acredita-se 

atualmente que o comportamento plástico apresentado por cristais semicondutores, 

tais como Si e Oe, seja resultado de uma transformação de fase induzida por 

pressão/tensões impostas pela ponta e aresta cortante da ferramenta. Por outro lado, o 

regime fi·ágil seria decorrente da redução da resistência causada pela geração de 

defeitos e microtrincas em decorrência da interação ferramenta/material durante a 

usinagem. Esta transformação de fase sofi'ida por cristais como o silício seguiria a 

seguinte seqüência: 

(A) 

Si (I) => 

(B) 

Si(II) => Si(III) 

onde Si (I) é o monocristal de silício, Si(II) exibiria uma estrutura P-Sn (redução no 

volume de 22% em relação a Si(l)), e silício amorfo Si(III) (com redução de 8% no 

volume relação a Si (1)). A passagem do estágio I para 11 necessita de uma pressão de 

11.3 OPa, e a transição de 11 para 111 ocorreria a 7.5 - 9 OPa. 

O material que será utilizado como modelo neste trabalho é o silício. Sabe-se 

que o silício pode sofrer essa transformação quando submetido a altas tensões 

hidrostáticas (normal). 
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Os parâmetros que serão avaliados no torneamento de ultraprecisão do 

monocristal de silício serão: 

• avanço por revolução 

• profundidade de corte 

• ângulo de saída da ferramenta 

• raio de ponta da ferramenta 

• orientação cristalográfica 

As medidas para determinação da influência destes fatores serão: 

• análise qualitativa da micro e nano topografia das superfícies 

• análise quantitativa do acabamento superficial 

• análise quantitativa da região dúctil e :fi·ágil 

• observação qualitativa dos danos superficiais e a influência da orientação da 

superfície. 

• Discutir a topografia e a morfologia dos cavacos observados através de MEV e 

discutir possível mecanismo envolvido na sua formação. 

3.2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL DOS ENSAIOS 

DE CORTE 

Utilizou-se Silício monocristalino (lOO) e (111) com grau óptico (dopado tipo 

p) cortados em pequenos wafers com dimensões de 12 nun x 12 nun. Estas amostras 

foram usinadas a partir do estado polido. A Figura 3.1 (a) e (b) mostra uma foto de 

microscopia óptica Nomarski da superfície polida e o acabamento superficial medido 

através do Form Talysurf, respectivamente. 
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3.2.1 CARACTERÍSITICAS E PROPRIEDADES DO 

SILÍCIO MONOCRISTALINO 

A seguir são apresentadas as características e propriedades do silício: 

1 OAplicação: dispositivos sólidos (p.e., diodo, transistor, CI, células solares) 

2 0 Estrutura: o silício possui estrutura cúbica do diamante a qual pertence ao grupo 

da estrutura cúbica de face centrada (CFC) das redes de Bravais. 

3 O Propriedades Físicas: monocristal é extremamente frágil a temperatura ambiente e 

torna-se dúctil a temperaturas elevadas (acima 900 oq onde o escorregamento 

ocorre no plano (11 1) (CHAO, 1992). 

40 As propriedades mecânicas do monocristal são constantes a temperatura 

ambiente, seu ponto de fusão (CHAO, 1992), e condutividade térmica (CHAO, 

1992) estão listadas na Tabela 3.1. 



Tabela 3.1. Propriedades Físicas do Silício Monocristalino. 

Propriedade 

Densidade (p): 

Módulo de Young (E): 

Módulo de cisalhamento (G): 

Razão de Poisson (v): 

Condutividade térmica: 

Valor 

2328 kg/m3 

(100): 129.5 OPa 

(11 0): 168.0 GPa 

(111): 186.5 GPa 

(1 00) 79.0 OPa 

(110) 61.7 GPa 

(111) 57.5 GPa 

0.266 

148 W/m°K 

Capacidade de calor específico: 

Ponto de fusão: 

712 J Kg/m°K a 250°C 

1420°C 

Dureza H: 

Kc: 

Resistência( cr): 

10GPa 

0.6 - 0.9 MPa.m112 

7.0 OPa 
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Figura 3.1. Amostra de silício (111) tipo p, onde em (a) superficie polida antes do 

acabamento (500x) e (b) a medida de rugosidade superficial antes do corte realizada 

através do Form Talysurf. 

A máquina ferramenta utilizada para realização dos ensaios de usinagem foi o 

Gerador de Superficies Anesféricas ASG 2500 (figura 3.2) fabricado pela Rank

Pneumo (E.U.A). Os pequenos "wafers" foram colados com esmalte sintético sobre 

cilindros de alumínio previamente faceados e com acabamento superficial espelhado. 
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Os corpos de prova eram, então, montados em suporte previamente construído para 

esta aplicação e é mostrado esquematicamente na Figura 3.3. Estes suportes eram 

presos à placa da Máquina Ferramenta através de vácuo (Figura 3.4) (70 mBar). As 

peças eram então usinadas. 

ASG-2500 

Figura 3.2. Vista geral do Gerador de Superfícies anesféricas ASG-2500. 



68 

Figura 3.3. Sup01te de alumínio para montagem dos corpos de prova. 

Figura 3.4. Fixação do suporte de alumínio na placa de vácuo. 



69 

A temperatura do local foi mantida em 20° ± 0,05° C. O fluido refi·igerante 

utilizado foi ALKALISOL 9000, direcionado para a região do corte através de uma 

névoa pressurizada. Os wafers não receberam passos de desbaste devido ao 

acabamento polido. 

Os ensaios foram realizados com ferramentas novas fabricadas pela Contour 

Fine Tooling (USA). 

As ferramentas utilizadas possuíam ângulos de saída de 0° e -25° , e raio de 

ponta de 0.693, 0.762 e 1.520 mm. Os ângulos de folga das ferramentas eram de 12° 

e a rotação do eixo árvore era mantido constante e igual a 1 000 rpm. 

Os parâmetros de corte que foram sistematicamente variados foram: a 

profundidade de corte, o avanço/rev, o ângulo de saída e o raio de ponta da 

ferramenta. 

O teste padrão permitiu 4-12 condições de ensaio sobre cada "wafer". Este 

teste consistia em cortar as peças fixando-se um parâmetro de usinagem ou de 

geometria da ferramenta e variando os demais. Por exemplo, fixava-se avanço e a 

profundidade de corte e utilizava-se duas ferramentas com ângulo de saída diferente. 

Esta condição gerava superfícies com patamares, denominados ombros não cm1ados 

(Figura 2.8), como mostra a figura 3.5 (a) e (b). Estes patamares eram formados com 

o recuo rápido da ferramenta, quando esta atingia faixas de 0.5 mm (500 ~-tm) a 

contar do centro. A Tabela 3.2. descreve os parâmetros de corte experimentais. 

Esta metodologia foi proposta por BLAKE (1988) em sua tese de doutorado 

e tem sido aplicada desde então em diversos trabalhos (BLACKLEY, 1990, 

TIDWELL, 1991, etc.), com bons resultados. No trabalho de Blake ele utiliza um 

sistema de recuo rápido da ferramenta baseado em atuadores piezoelétricos. Este 

sistema é um "fast tool servo" que possui um alongamento de 21 ~-tm a 1000 V. O 

controlador da máquina era usado para ativar o servo com 5 V de saída, o qual era 

então amplificado para 700 V com um Burleigh PZ-70. Isto permitia que a 

ferramenta fosse estendida até aproximadamente 12,5 ~-tm com uma profundidade de 
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corte máxima. Quando a saída do controlador era parada o tempo de retração do 

servo era de 30 ms para uma extensão de 12,5 ~m. Isto permitia que a retração da 

ferramenta ocorresse antes que fosse dada uma revolução na peça. 

Neste trabalho a alternativa foi aumentar a velocidade de recuo da placa da 

máquina ferramenta de forma que a peça fosse recolhida com velocidade tal que a 

ferramenta deixasse de tocar a superfície da peça antes desta completar uma 

revolução. A velocidade de retirada da placa foi programada para 400 mm/min. Isto 

equivale a uma velocidade de 40 mm/min quando a menor taxa de avanço fosse 

utilizada, ou seja, 1.25 ~m/rev ( 10% de 12.5 mm/min a 1000 rpm). 

O cálculo para se chegar ao valor da velocidade de recuo da placa é bastante 

simples. Como a placa gira com 1000 revoluções por minuto, isto representa uma 

freqüência de 16,67 revoluções por segundo. A velocidade de recuo da placa é de 

40.000 ~m/minuto ou 666,67 ~m/segundo. Dividindo 666.67 ~m/segundo por 16,67 

revoluções/segundo teríamos uma taxa de recuo da placa de ~ 40 ~m/revolução. 

Deve-se ressaltar que em função de toda inércia do sistema esta resposta não poderia 

ser admitida como real porém seria uma aproximação. Deve-se ressaltar também que 

os resultados obtidos são bastante similares aos dos autores citados anteriormente. 
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ap 

Figura 3.5. Formação de patamares na peça para medição da região de transição 

frágil dúctil, (a) frontal cortada, (b) vista superior. 

Tabela 3.2. Lista das condições de corte e geometria da ferramenta utilizadas nos 

ensatos. 

Condições de corte e geometria 

profundidadede corte 

avanço (j) 

Raio de ponta (mm) 

ângulo de saída 

ângulo de folga 

Velocidade da árvore 

Valor 

0.1 11m a 60.0 11m 

1.25 a 7.5~-tmlrev 

0.770 e 1.520 

0°-25° 

120 

(1000 rpm) 
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3.3 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO APLICADAS 

PARA ANÁLISE 

Diversas técnicas de caracterização serão aqui introduzidas. Devido ao 

elevado custo dos instrumentos de medição (tal como MEV, Espectroscopia Raman, 

AFM, perfilometria mecânica, microscopia óptica com contraste de interferência de 

fase Nomarski) necessários, o acesso a esses instrumentos tiveram que ser feito 

através de colaborações. As medidas obtidas apresentam elevada precisão e pot1anto 

oferecem elevado grau de certeza quanto a grandeza a ser medida. Locais e 

instrumentos utilizados foram Microscópio de Força Atômica Topometrix 

(EMBRAPA-CNPDIA), Microscopia Eletrônica de Varredura Zeiss modelo DSM 

960 (IFSC-USP), As Medidas por Espectroscopia Raman foram realizadas com 

duplo monocromador UIOOO Jobin-Yvon, acoplado com fotomultiplicador de GaAs 

re:fi:igerado e um sistema convencional de contagem de fóton. (DF - UFSCar). As 

principais técnicas utilizadas neste trabalho são descritas a seguir. 

3.3.1 ANÁLISE QUALITATIVA DA TOPOGRAFIA E 

MORFOLOGIA DOS CAVACOS 

A avaliação da topografia e morfologia dos cavacos será realizada através de 

Microscopia Eletrônica de Varredura 

Microscopia E letrônica de Varredura (MEV): esta microscopia será utilizada com 

o intuito de se observar as dimensões e morfologia dos cavacos removidos. As 

amostras para observação foram preparadas com os cavacos que ficaram aderidos à 

superficie usinada. O microscópio operava com 20 kV e com distância de trabalho de 

13mm. Não era necessário fazer a metalização nas amostras. 
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3.3.2 ANÁLISE DA MICROTOPOGRAFIA E 

MICRORUGOSIDADES DA SUPERFÍCIE 

Danos na superficie - trincas e pits - foram observados através de 

microscopia óptica e Eletrônica de Varredura. A avaliação da topografia da 

superficie foi realizada através de microscopia óptica, eletrônica e através de 

perfilometria mecânica e sem contato, utilizando-se das seguintes técnicas: 

Microscopia de Força Atômica: observar o relevo e a microtopografia das 

superficies em função da geometria da ferramenta e da condição de usinagem. O 

objetivo é medir quantitativamente a rugosidade superficial das faixas cortadas. Estas 

informações serão de grande utilidade para a avaliação do comportamento da 

interação ferramenta/peça. Como principal vantagem pode-se citar que o AFM pode 

obter imagens com aumento de várias dezenas de milhões de vezes, com a vantagem 

de ter a mesma resolução nas três dimensões (HERRMANN et al. 1997). O 

equipamento era operado com um "estilete" padrão cônico de nitreto de silício com 

ângulo de 50-60° e com raio de ponta de 15-20 nm. A constante de mola do 

"cantilever" é de - 0.06 N/m. O modo de contato convencional foi empregado onde o 

"estilete" varre a superficie em contato, sendo que a força de contato é normalmente 

de 10-100 nN. 

Microscopia Óptica com Contraste Interferência Diferencial Nomarski 

(MOCIDN): foi aplicada para revelar o estado da superficie após o corte e para 

avaliar a região de transição frágil dúctil. 

3.3.3 INTEGRIDADE SUPERFICIAL E POSSÍVEIS 

TRANSFORMAÇÕES OCORRIDAS APÓS A USINAGEM. 

A técnica que será apresentada a seguir preocupa-se com o estado estrutural 

da superficie e alterações que possam ter ocorrido. 
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Espectroscopia Raman 

A espectroscopia Raman tornou-se uma ferramenta importante para o estudo 

de propriedades eletrônicas e vibracionais dos materiais. O efeito Raman foi 

descoberto em 1928 pelos fisicos indianos C.V. Raman e K.S. Krislman quando 

examinavam o espalhamento da luz do sol através de diversos liquidos. O 

desenvolvimento do laser conduziu ao ressurgimento do interesse no efeito Raman e 

diversas aplicações tem sido relatadas. A espectroscopia Raman provou ser uma 

técnica útil para medir um ampla faixa de parâmetros do material tais como 

estruturas interfaciais, composição quúnica e tensões tanto em materiais cristalinos 

quanto em amorfos (BRINKSMEIER, 1989). 

A espectroscopia Raman fornece informação em escala atômica e baseia-se 

no espalhamento inelástico de fotons de uma superfície sendo irradiada pela luz. A 

espectroscopia Raman envolve assim dois fótons, um incidente o qual excita o efeito 

e um fóton espalhado o qual é coletado e analisado. 

A espectroscopia Raman permite determinar as freqüências das vibrações da 

rede de comprimento de onda grande, chamada de fõnons. 

Como o efeito Raman é intrinsecamente fraco, da ordem de I o-8 da radiação 

incidente, e a estabilidade e intensidade da fonte eram muito dificeis de conseguir, a 

espectroscopia Raman era desvantajosa em relação à infravermelha. Somente a partir 

dos anos 60 é que lasers comerciais permitiram o desenvolvimento da moderna 

espectroscopia Raman. Um feixe de luz monocromático, coerente e de alta 

intensidade, permite a obtenção de espectros em amostras muito pequenas, coloridas, 

sólidas, liquidas, gasosas, a alta temperaturas, no vácuo e em uma infmidade de 

outras condições não-usuais. Atualmente, a utilização da eletrônica em contadores de 

fótons, aquisição digital e processamento computadorizado dos dados, 

desenvolvimento de detetores multicanais, que possibilitam a aquisição simultânea 

de todo espectro (ou parte dele), e o uso de microscopia óptica acoplada ao 

espectrômetro, que permite investigar-se não-homogeneidades, fazem da 

espectroscopia Raman uma técnica que muitos consideram mais versátil que a 

espectroscopia infravermelha (BRINKSMEIER, 1989). 
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Breve Discussão Da Teoria Semi Clássica 

A espectroscopia Raman tem uma teoria bastante extensa e detalhada. 

Basicamente, o efeito Raman consiste no espaUtamento inelástico da luz pela 

matéria. Quando um fóton de luz visível, com energia insuficiente para excitar uma 

transição, interage com uma molécula ou cristal, ele pode ser espalhado de três 

maneiras: 

i) Elasticamente, mantendo sua energia inicial; 

ii) Inelasticamente, perdendo parte de sua energia inicial, no espalhamento Stokes; 

iii) Inelasticamente, recebendo energia do cristal, no espalhamento anti-Stokes. 

Se o cristal ganha esta energia vibracional (Fônon), e se tem energia 

vibracional em excesso perde esta energia no processo anti-Stokes. A Figura 3.6 

mostra como ocorrem os espalhamentos Stokes (a) e anti-Stokes (b). Onde ffie e ke 

são a freqüência e vetor de onda do ronon espaU1ado, roi e ki são a freqüência e 

comprimento de onda do fóton incidente e ro e k são a freqüência e o comprimento 

de onda do ronon emitido ou absorvido. 

roi, ki 
ro,y 

roi, ki / 

----..ro~ 

(a) (b) 

Figura 3.6. Espalhamento Raman Stokes (a) e anti-Stokes(b). 

A aproximação clássica para a descrição do efeito Raman considera o 

espalhamento como um conjunto de átomos sofrendo vibrações harmônicas simples 

e não leva em consideração a quantização da energia vibracional. 



76 

Instrumentação Raman 

Embora seja possível obter espectros Raman de outras fontes de luz, o laser, 

por emitir um feixe de luz monocromática e de alta intensidade, é virtualmente a 

única fonte de excitação em espectroscopia Raman. 

Para a aquisição do espectro Raman utiliza-se o espectrômetro, que 

compreende o sistema de filtros, as grades, o monocromador e o detetor (geralmente 

uma foto-multiplicadora). 

Associada a qualquer uma das linhas do laser está uma série de outras saídas, 

as linhas de plasma. Elas são muito mais fracas do que as do laser, mas são 

comparáveis, ou até um pouco mais fortes que as bandas Raman típicas, logo podem 

confimdir ou até obscurecer o sinal Raman em alguns casos. Elas aparecem como 

bandas finas no espectro Raman e, por conveniência, são removidas antes do laser 

entrar em contato com a amostra a ser analisada, geralmente por meio de filtros. 

A grade (ou grades) de um espectrômetro dispersa a luz que entra no 

monocromador e a faz passar por uma ou mais fendas estreitas, de modo que a luz 

que passa para o detetor a qualquer tempo tem uma banda muito estreita e pode ser 

considerada como sendo essencialmente monocromática. O espectro é produzido 

pela rotação das grades de modo que uma mudança contínua no comprimento de 

onda é apresentada ao detetor. O gráfico assim produzido é guardado na memória do 

sistema de aquisição de dados (geralmente um computador). As grades determinarão 

em grande parte a resolução do espectrômetro. Quanto mais ranhuras por mm, 

melhor resolução, embora no caso dos detetores significa que uma região mais 

limitada do espectro será monitorada a um dado tempo. 

O tubo foto-multiplicador (foto-multiplicadora) é o detetor preferido para a 

maioria das aplicações em praticamente toda a região do visível e uma parte do 

ultravioleta. Para espalhamentos fracos onde um grande número de varreduras devem 

ser feitas para que se obtenha um espectro de qualidade, o processo pode levar muito 

tempo. Por esta razão o tubo foto-multiplicador é mais adequado ao estudo de 
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sistemas estáticos onde não há mudanças ocorrendo com o tempo, e é de pat1icular 

valor em estudos estruturais. 

A Figura 3.7 mostra um esquema do sistema de aquisição de espectros Raman 

descrito. 

As Medidas Raman foram realizadas com duplo monocromador U 1000 Jobin

Yvon, acoplado com fotomultiplicador de GaAs refi'igerado e um sistema 

convencional de contagem de fóton. As linhas 457.9 nm, 487.9 nm e 514.5 nm de um 

laser de ion de argônio foi usado como fonte de luz excitadora, sempre na geometria de 

retroespalhamento. Para estas linhas, as profundidades de penetração da luz estão em 

torno de 140run, 270run e 340 nm e em torno de 3, 6 e 7 nm para Si cristalino e amorfo, 

respectivamente (ASPNES & STUDNA,1983; CARLSON & WRONSKI, 1979). 

A potência de saída do laser foi mantida dentro de 100-200 m W e lentes cilíndricas 

foram usadas para evitar sobre aquecimento das amostras mantendo as medidas a 

temperatura ambiente. Todos os valores de freqüência e largura de linha foram 

obtidos usando um software específico (LANDA). 

Luz -
LASER incident~ A t 

~ mos ra) 

Sistema de 
armazenamento 
de dados 

Figura 3.7. Sistema de aquisição de espectros Raman. 

--

Luz espé l1ada 
,, 

Espectrômetro 



CAPÍTUL04 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 CONSIDERAÇÕES lNICIAIS 

Processamentos mecânicos para acabamento de cristais semicondutores 

sejam eles por arestas múltiplas e indefinidas (rebolos ou partículas abrasivas) ou com 

aresta única e definida (ferramenta com ponta única de diamante), podem provocar 

alterações estruturais no cristal em função das tensões geradas durante a usinagem. Estas 

tensões podem implicar na geração de discordâncias e microtrincas na superficie assim 

como na subsuperficie. Tensões de tração podem ser consideradas responsáveis pela 

geração de rnicrotrincas. Estes defeitos normalmente propagam-se sobre planos de 

clivagem ultrapassando a zona de contato (ferramenta/material). 

No entanto, quando se trata de componentes para aplicações nos campos da óptica, 

eletrônica ou micro-mecânica, onde se exige alta qualidade do acabamento, a presença de 

danos nas superficie e subsuperficie, por mais reduzidos que sejam, afetam e até 

comprometem o desempenho destes componentes. 

O silício, durante o seu processamento para aplicações em microeletrônica, é 

submetido a quantidades muito altas de deformações mecânicas. O processamento visa dar 

acabamentos com qualidade óptica e pottanto, a remoção de material deve ocorrer dentro 

do regime dúctil. 
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A deformação plástica ocorre através do cisalliamento gerado por mecanismos de 

geração e movimentação de discordâncias envolvendo um sistema complexo de 

escorregamento de planos cristalográficos em direções defmidas. Sabe-se que o silício 

exibe mobilidade limitada de discordâncias a temperaturas abaixo de 540 °C. Assim, o 

regime dúctil no silício é considerado limitado devido ao inicio da fratura (KOINKAR & 

BHUSHAN, 1997). 

Recentemente, porém, descobriu-se que a ductilidade do silício pode ser decorrente 

de uma transformação de fase induzida por pressão/tensão. Assim, poderia-se propor que a 

maximização desse comportamento plástico pode ser modulada através de uma composição 

de condições de usinagem e geometria de ferramenta. 

A utilização da espectroscopia Raman oferece grande capacidade para detectar 

alterações estmturais no silício após seu processamento. Por isso, esta técnica será utilizada 

para detectar alterações estruturais após a usinagem. Aliado a isso, a avaliação quantitativa 

de parâmetros como espessura crítica de corte e a profundidade crítica de corte podem 

oferecer resultados muito positivos para esclarecer o grau de influência e a extensão desta 

transformação na transição frágil - dúctil. Estas informações são essenciais para 

compreender a contribuição desta transformação sobre a transição frágil - dúctil. 

A morfologia e topografia de cavacos colhidos e observados através de MEV 

oferecem algumas pistas importantes para a proposta de um diagrama esquemático do 

mecanjsmo de remoção de material no torneamento com ferramenta de diamante que será 

apresentado futuramente. 

Por fim, apresentar alguns aspectos, considerados críticos, encontrados ao longo 

deste estudo tais como danos causados por fratura relacionados ao tipo de tensão 

predominante e a orientação cristalográfica, o desgaste da ferramenta de diamante no corte 

do silício, assim como a avaliação do acabamento superficial através da Microscopia de 

Força Atôrruca complementam o caráter científico deste estudo. 
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4.2 APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE ESPALHAMENTO RAMAN 

PARA DETECÇÃO DE ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS NOS 

MODOSDÚCTILEFRÁG~ 

Sabe-se que, os processos de usinagem aplicados a materiais frágeis (retificação, 

lapidação e polimento), introduzem danos na superfície e subsuperfície da peça. Estes danos 

estão relacionados à desordem estrutural ou seja movimentação de planos de escorregamento. 

Discordâncias, vacâncias e micro trincas são as principais ocorrências relatadas em estudos 

sobre a integridade superficial de materiais frágeis submetidos a altas deformações e elevadas 

taxas de deformações (Vide Tabela 2.4, p.60). 

Todavia, o estudo da usinabilidade de materiais frágeis, através de processos como o 

torneamento com ferramenta de ponta única de diamante, tem apresentado resultados 

animadores quanto à ductilidade em monocristais semicondutores como Si e Ge. Estes 

estudos utilizam-se principalmente das teorias de Mecânica de Fratura (BLAKE, 1988, 

HIA TT & STRENKOWSKI, 1992) para explicar o comportamento plástico de materiais 

que antes era considerado impossível de serem torneados com acabamento espelhado . 

Atualmente, novos estudos indicam que esta ductilidade pode estar relacionada a 

transformação de metalização sob elevadas pressões/tensões, que ocorrem quando cristais 

sernicondutores são submetidos a elevadas pressões hidrostáticas e tensões de cisalhamento 

(MINOWA & SUMINO 1992, PUTTICK et al. 1994, MORRIS et ai. 1995). Os estudos 

iniciais, os quais detectaram esta transição de fase foram realizados com silício em células de 

alta pressão e microindentação (MINOMURA & KASPER, 1962; GRIDNEV A et ai. 

1972). 

Dentre as técnicas experimentais utilizadas para obter informações relacionadas a esta 

transição de fase, o espalhamento (macro-) Raman pode ser considerado uma técnica com 

grande potencial. Optou-se pela escolha desta técnica por três razões práticas. Primeiramente, 

pela facilidade e rapidez para obtenção e precisão dos resultados, segundo pela 
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disponibilidade e proximidade encontrada do aparelho (Departamento de Física - UFSCar) e 

por fim, por haver sido observado na literatura a não aplicação desta técnica para este fim. O 

espalhamento (micro-) Raman já foi apresentado como uma opção muito bem sucedida, 

principalmente para explorar a presença de tensões residuais ao redor de micro-indentações e 

ranhuras produzidas pelo indentador em Si e Ge (SPARKS & PAESLER, 1988, 1991, 

JIMENEZ et ai. 1993, TANIKELA et ai. 1996, LUCAZEAU & ABELLO, 1997). 

No caso de desordem estrutural, o espalhamento Raman é uma técnica de 

caracterização muito poderosa, uma vez que o espectro vibracional do material é fortemente 

influenciado pela desordem e deformações residuais, isto conduz a mudanças nas freqüências 

de fonon, alargando os picos Raman e quebrando as regras de seleção Raman (LOUDON, 

1964; WICKBOLDT et ai., 1987). 

Para o substrato cristalino do Si (estrutura cúbica do diamante), os fonons ópticos 

degeneram triplamente, mostrando no espectro de primeira ordem um pico agudo em 520 em-
1

• Devido aos potenciais positivos de deformação do fonon, deformações (tensões) 

compressivas conduzem a deslocamentos ("shifts") positivos (negativos) de freqüências, 

respectivamente. Por outro lado, devido a perda do comprimento de conelação do fonon e a 

consequente quebra do q = O ( q é o vetor de onda do fonon) as regras de seleção Raman, o 

efeito da desordem pode levar a um alargamento assimétrico e deslocamento ("shifting") dos 

picos Raman compatíveis com a relação de dispersão do material. 

No caso do Silício, a freqüência e o ponto de assimetria para valores mais baixos, por 

causa da relação de dispersão pode apresentar freqüências ópticas decrescentes aumentando 

os vetores de onda do fonon (RICHTER et al., 1981). Na máxima desordem (material 

amorfo), o espectro Raman de primeira ordem reflete a densidade de fonon dos estados. Ele 

apresenta duas bandas largas centradas em torno de 100 em -1 (banda acústica) e 470 em -1 

(banda óptica) (ZWICK & CARLES, 1993). 

Baseado nessas informações, resultados originais realizados através de (macro-) 

Raman em amostras de silício torneadas com fenamenta de ponta única de diamante, usinadas 
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nos modos dúctil e frágil serão apresentados. Foram realizadas medidas usando três diferentes 

comprimentos de onda de luz para excitar as freqüências que varreram a profundidade do 

efeito da desordem causada pela usinagem no modo dúctil. 

4.2.1 RESULTADOS OBTIDOS 

Mais de uma centena de medidas foram realizadas para este estudo, devendo-se 

ressaltar que, dentre essas, foram escolhidas apenas algumas devido à alta repetibilidade dos 

resultados. O acabamento das superficies analisadas foram registrados através de imagens do 

MEV visando comparar o modo predominante de corte e o espectro obtido. 

As condições de usinagem escolhidas para os regimes dúctil e frágil apresentaram um 

fator de proporcionalidade proposital para efeito didático da ocorrência desses dois modos de 

usinagem. O modo dúctil foi obtido utilizando-se uma ferramenta com ângulo de saída 

negativo (-25 °) e raio de ponta 1,52 mm. A profundidade de corte foi de 1 J..tm e a taxa de 

avanço de 1,25 J..tnllrevolução, rotação do eixo árvore 1000 rpm. 

O regime fi·ágil foi obtido utilizando-se uma ferramenta com ângulo de saída 0° e raio 

de ponta 1,52 mm. A profundidade de corte foi de 1 O J..lm e a taxa de avanço de 12,5 

J..trnlrevolução, rotação do eixo árvore 1000 rpm. A orientação cristalográfica das superfícies 

foi (1 00) em todos os casos. 

A Figura 4.1 apresenta uma composição de imagens através do MEV onde pode ser 

feita uma comparação qualitativa entre a superfície polida e a torneada com as mesmas 

condições apresentadas anteriormente. Estudos realizados através de Microscopia de Força 

Atômica mostram que a rugosidade superficial rms para o polido é relativamente melhor que 

o torneado apresentando valores de 1.6 nm e 7 nm, respectivamente. A amostra polida foi 

utilizada como referência para medir o pico do substrato cristalino do Si. Pode-se observar 

que a amostra torneada não apresenta danos podendo-se afirmar que o cm1e ocorreu dentro do 

regime dúctil. 
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A Figura 4.2 apresenta a amostra cortada dentro do regime frágil. Apesar da enorme 

quantidade de trincas observadas na superficie é possível detectar a presença das marcas 

deixadas pelo passo da ferramenta. 

A Figura 4.3 c) mostra o pico Raman característico do Si cristalino em 521.6 em-I 

obtido a partir da amostra polida antes de iniciar o torneamento. A Figura 4.3 b), por sua vez, 

mostra o espectro Raman da amostra usinada em regime Frágil, sendo que em ambos utilizou

se o mesmo comprimento de onda da luz excitadora 487.9 nm. É interessante observar, a não 

ser que tenha havido uma redução na intensidade por um fator de 6 (seis), que as freqüências 

e largura de linhas (4.3 e 4.6 em -I, respectivamente) são as mesmas dentro da resolução 

experimental, indicando que a usinagem no modo frágil não causam desordem estrutural de 

baixo-alcance ("short-range structural disorder") nem deformações residuais na rede cristalina 

do silício. Além disso, a ausência de sinal característico em torno de 470 em-I é o indicativo 

da ausência de uma fase amorfa significativa para esse estado estrutural. Isto é dito devido a 

possibilidade de observação das marcas da ferramenta. 

A Figura 4.4 a) apresenta o espectro Raman da amostra de silício após a usinagem em 

regime dúctil. Se comparado com o espectro da Figura 4.3 b), é perceptível a severa redução 

de intensidade por um fator em torno de 50 e a presença de uma nova banda larga centrada em 

470 em-I . Esta banda é atribuída à banda óptica de silício amorfo. O pico em 520.6 em-I é 

atribuído para Si cristalino (largura de linha de 4.8 em-I). 

Este espectro pode ser resultante da: 

i) superposição de duas camadas separadas, uma amorfa na superficie e outra 

cristalina (como o substrato) ou; 

ii) microcristalitos imersos em uma matriz amorfa. Para decidir entre qual hipótese 

deve-se _confiar, procedeu-se a realização de novos espectros Raman usando 

diferentes comprimentos de onda de luz excitadora, as qua1s possuem 

profundidades de penetração diferentes, como descrito anteriormente. 
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Figure 4.1 - Micro grafia feita através de MEV de amostras de Si( 1 00) utilizado nos testes. a) 

superfície de silício polida e; b) superfície torneada com ferramenta de diamante (f= 1,25 

J . .unlrevolução e ap = 1 J..tm). 

Figura 4.2 Amostra de Si( 1 00) cortada no modo fi·ágil. 
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440 480 520 
Raman Shift (em -1) 

Figure 4.3 - Espectro Raman (realizado com a luz excitadora com comprimento de onda de 

487.9 nm) das amostras de silício a) antes do torneamento (polidas) e b) após o torneamento 

no regime frágil. 

Comparando os resultados mostrados na Figura 4.4 b) e 4.4 c) com o 4.4 a), pode-se 

notar que as razões de intensidade das duas linhas são aproximadamente a mesma para as três 

profundidades de penetração da luz o que induz a se desconsiderar a primeira possibilidade 

dentro da região sondada pela luz. 
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Neste ponto seria op01tuno ressaltar que o coeficiente de absorção da luz depende do 

estado do silício: podendo variar de uma ordem de magnitude do estado cristalino para o 

amorfo; porém mudando alguns poucos nanometros na fase amorfa. 

Além disso, resultados de MET de MORRIS et aJ. (1995) corroboram com esta 

segunda hipótese. Segundo os autores, após o torneamento do Germânio, tanto a superfície 

quanto o cavaco apresentavam microcristais de tamanhos similares aleatoriamente 

espalhados, com a mesma orientação inicial, visíveis nas imagens de campo escuro. 

Os resultados acima indicam que no modo dúctil, a camada superficial amorfa 

formada deve ser resultante de uma transformação de fase induzida por pressão. Deve-se 

ressaltar que no caso da usinagem existe a contribuição de tensões altamente compressivas 

assim como de cisalhamento. Essas tensões favorecem a transformação de fase, reduzindo o 

valor da pressão para que a transformação ocorra (GILMAN, 1992). 

Quanto à presença de microcristalitos, suspeita-se que parte do material não tenha 

sofrido transformação durante o processo de descarregamento na formação cavaco, 

conduzindo ao refmamento do tamanho de grão (SHEN et ai., 1995). Isso merece maiores 

estudos objetivando explicar este fenômeno. 

Concluindo o que foi discutido até o momento, os resultados de espalhamento Raman 

mostraram que o torneamento de ultraprecisão em regime dúctil de cristais de silício resulta 

na formação de uma camada amorfa, contrário ao que ocorreria na usinagem em regime frágil 

onde esta camada amorfa não pode ser constatada. Esta camada amorfa é considerada 

resultante de uma transformação de fase induzida por pressão/tensão gerada através da 

combinação de elevada pressão hidrostática com altas componentes de cisalhamento 

decorrentes das deformações impostas pela ponta/aresta da ferramenta durante o corte. 

Consequentemente, este fato fornece subsídios para explicar que a ductilidade observada 

durante o torneamento de monocristais de silício, normalmente considerados frágeis, pode 

estar associada à transição de fase induzida por pressão. 
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440 480 520 
Raman Shift (em -1) 

Figure 4.4 - Espectro Raman de amostra de silício usinada no modo dúctil para linhas de 

excitação a) 487.9, b) 457.9 e c) 514.5 nm. 
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4.3 EFEITO DO ÂNGULO DE SAÍDA E DA TAXA DE 

AVANÇO NA TRANSIÇÃO FRÁGIL-DÚCTIL 

O estudo do efeito do ângulo de saída e da taxa de avanço foi realizado 

através de ensaios de usinagem realizados com duas ferramentas com raio de ponta 

de 1.52 mm, ângulo de folga de 12° e ângulos de saída de 0° e -25°, respectivamente. 

O parâmetro de corte variado foi a taxa de avanço sendo que a profundidade de corte 

foi mantida constante em 6 J.lm. A amostra de Si utilizada apresentava orientação 

(111). BLAKE & SCATTERGOOD (1990), BLACKELEY & SCATTERGOOD 

(1991) TIDWELL & SCATIERGOOD (1992) fixaram a profundidade de corte 

por considerarem que este parâmetro não possui correlação com a região dúctil, 

dessa forma, somente a geometria da ferramenta e taxa de avanço foram 

considerados como parâmetros para análise. Uma das conclusões mais importantes 

obtida nestes trabalhos é que, quanto menor o avanço por revolução maior será a 

largura dúctil e portanto maior a espessura crítica do cavaco, e menor a região frágil 

deixada no ombro. 

A Figura 4.5 mostra os resultados de largura dúctil em função da variação do 

avanço para duas ferramentas com ângulos de saída diferentes. A equação (4.1) 

estima a largura de corte total, que forma o ombro não cortado. 

W = (2 * ap * Rp) 112 
(4.1) 

onde W é a largura de cmte total (J.lm), ap é a profundidade de cmte (J.lm) e Rp é o 

raio de ponta da ferramenta (J.lm). 

Como as duas ferramentas possuem o mesmo rato de ponta Rp e a 

profundidade de corte permaneceu constante, a largura de corte total W, calculada 

teoricamente através da expressão 4.1, será sempre igual para ambas, ou seja, 135.06 

J.lm. No entanto observou-se que a largura dúctil Wd para a ferramenta com ângulo 

de saída mais negativo permaneceu igual a teoricamente calculada para valores de 

avanço maiores que para a ferramenta com ângulo de saída 0°. Isto mostra que existe 
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um aumento na profi.mdidade crítica (Yc) para o início da fratura com a mudança no 

ângulo de saída, isto é, a transição fi·ágil dúctil move-se na direção ascendente do 

ombro com ângulo de saída negativo. 

Este fato decorre do aumento de tensões de compressão que impedem a 

geração e propagação de microtrincas. Tanto o tamanho dos "pits" como a posição 

da transição frágil-dúctil estão relacionados ao estado de tensão associado com a 

interação entre a ferramenta e o material. A severidade dos danos é maior, quanto 

mais próxima for do topo do ombro não cortado. Ângulos de saída mais negativos 

aumentam as pressões hidrostáticas dentro da zona de deformação plástica na ponta 

da ferramenta. Estas tensões reduzem a tendência de ocorrer fratura e são 

consideradas necessárias para a usinagem em regime dúctil. Esta é a principal razão 

porque ângulos de saída altamente negativos apresentam espessuras críticas de 

cavaco maiores para a região de transição frágil dúctil. 
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Figura 4.5. Resultados obtidos medindo-se o ombro não cot1ado com ferramentas 

com ângulos de saída diferentes, C060LG (y = 0°) e C060WG (y = -25°); ap = 6 11m. 

Assim, a ausência de "pits" (ou pequenas trincas) sobre o ombro não cortado, 

quando ferramentas com o ângulo de saída negativo são utilizadas, é resultante do 

aumento nas pressões hidrostáticas provocadas por essa geometria. Quando pressões 
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hidrostáticas aumentam, tensões de cisalhamento maiores são geradas impedindo a 

produção de fraturas (JOHNSON, 1966). Pressões hidrostáticas também inibem a 

propagação de trincas (CASTAING, et alli, 1981). Estas pressões reduziriam não 

somente o número de fi·aturas localizadas, mas também aumentariam o tamanho da 

área plasticamente deformada, pois neste caso o ângulo de cisalhamento seria menor, 

aumentando assim, a área do plano de cisalhamento. Em outras palavras, há um 

aumento na extensão da região transformada induzida por pressão durante o corte, 

assim ferramentas com ângulos negativos removem cavacos com espessura crítica 

(te) maiores. 

A ocorrência da .fi:atura frágil seria decorrente de forças de corte maiores, 

responsáveis pela geração e propagação de trincas que excedem a zona plástica. Esta 

região pode ser visualizada como se fosse um campo de tensão. Quando estes 

defeitos ultrapassam o limite da região transformada por indução de pressão/tensão 

eles provocam o aparecimento de trincas superficiais. 

A Figura 4.6 (a) (b) mostra micrografias reproduzidas através de microscopia 

óptica com contraste de interferência Nomarski onde é possível observar ao tamanho 

da região dúctil no ombro com ângulos de saída diferentes. 

BLACKELEY & SCATIERGOOD (1994) demonstraram, a partir de 

resultados experimentais no torneamento de Ge ( 1 00), que para valores de avanço da 

ordem de 1.25 ~m/rev, profundidade de corte de 1 O ~me ferramenta com Rp = 3175 

~m (y = -30°), a largma dúctil observada no ombro deixado pela ferramenta é igual à 

largura total de corte calculada teoricamente, ou seja, utilizando-se da relação 4.1, W 

= 250 ~m. Para justificar esse valor, os autores recorrem ao seguinte pressuposto : 

Quando a máxima espessura do cavaco, obtida através de determinada combinação 

de condições de corte e raio de ponta da ferramenta, for menor que a espessura 

crítica onde ocorre a transição dtícti/-frágil 
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(b) 

Figura 4.6. Micrografias reproduzidas através de microscopia óptica com contraste 

de interferência Nomarski, (a) ângulo de saída 0°; (b) ângulo de saída -25°. 
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pré-determinada estatisticamente, então todo o corte irá ocorrer em regime dúctil. 

Para essa comparação é utilizada a seguinte formulação: 

(4.2) 

onde tmax é a máxima espessura do cavaco,/ é a taxa de avanço, ap é a profundidade 

de corte, Rp é o raio de ponta da ferramenta e te é a espessura crítica do cavaco. 

TIDWELL & SCATTERGOOD (1992) calculou te= 180 nm para o Ge. Se 

calcularmos tmax para f = 1.25 mm/rev, tmax será igual a 79 nm s; te. 

Conseqüentemente, como nesse caso tmax s; te não haveria regime frágil observado 

sobre a largura de cmte. 

Deve-se ressaltar que esta espessura de cotte estimada (79 nm) é da mesma 

ordem ou até inferior ao raio de aresta da ferramenta, nesse caso haveria uma 

contribuição positiva dessa microgeomentria da ferramenta, considerada semelhante 

ao uso de ferramentas com y negativo (HIATT & STRENKOWSKI, 1992); além de 

que o ângulo de saída desta ferramenta era de -30°, o que favoreceria a usinagem 

dúctil. 

A Figura 4. 7 mostra os valores quantitativos de te para as ferramentas 

utilizadas ferramentas. 

A análise da Figura 4.7 conftrma a influência do ângulo de saída na 

ductilidade do processo. Ferramenta com ângulo de saída negativo eleva a posição de 

transição frágil-dúctil sobre ombro não cortado assim como aumenta a espessura 

crítica do cavaco. 
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Figura 4.7. Espessura crítica de corte calculada para as ferramentas com ângulo de 

saída diferentes. Material Si (111) tipo p. 
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4.4 EFEITO DO RAIO DE PONTA NA REGIÃO DE TRANSIÇÃO 

FRÁGIL DÚCTIL 

O raio de ponta da ferramenta apresenta influência positiva na usinagem em regime dúctil 

de materiais fi·ágeis. O aumento do raio de ponta muda a posição da transição fi'ágil-dúctil para 

posições mais elevadas ao longo do ombro não cortado. Isto seria manifestado como um fator 

(Rp) 112 (BLACKLEY & SCATTERGOOD 1991). 

Neste estudo observou-se que a largura dúctil (Wd) sobre o ombro cresce com o aumento 

do raio de ponta, no entanto, a espessura crítica cavaco era maior para raio de ponta menor. 

A espessura crítica do cavaco te é o parâmetro proposto por BLAKE & 

SCATTERGOOD (1990) para designar a espessura do cavaco na região de transição de dúctil 

para frágil. A espessura crítica do cavaco, baseando-se na relação proposta por TIDWELL 

(1990) (apud BLACKLEY & SCA TTERGOOD 1994) pode ser estimada da seguinte maneira: 

(4.3) 

onde W d é a largura dúctil sobre o ombro (Jlm), f é a taxa de avanço (Jlrn/rev) e Rp é o valor do 

raio de ponta da fenamenta (Jlm) de acordo com a geometria apresentada pela Figura 2.8. 

Os ensaios realizados mostraram que a largura dúctil (Wd) não se altera com o aumento da 

profundidade de cmte. É importante lembrar que a profundidade de corte poderia vir a apresentar 

influência quando passos subsequentes fossem realizados dentro do que se poderia considerar a 

faixa provável em que se encontra a camada danificada subsuperficialmente, ou seja, até 3 Jlm 

(KUNZ et ai., 1996). Os ensaios foram realizados com faixas de profundidade de corte sempre 

maiores do que 5 Jlln. Ensaios realizados com profundidades de corte menores que 3 Jlm para 

condições de avanço de 2.5 ,.un/rev revelaram "pitt'' na superficie. Estes defeitos, provavelmente, 

são resultantes de microtrincas geradas por passos anteriores. Os resultados obtidos para 

ferramentas com raios de ponta diferentes são apresentados nas Tabelas 4.1 e 4.2. 



Tabela 4.1. Valores de largura dúctil e espessura crítica obtidos para raios de ponta 

diferentes. 

Taxa de avanço/= 2.5 J . .un!ver, Material: Si (100) 

C030LG (Rp = 0.7708 mm y = 0°, a. = 12°) C060LG (Rp = 1.520 mm y = 0°, a. 

= 12) (média e desvio padrão (cr) obtidos a partir de 5 pontos medidos em cada 

amostra) 

ap W d ±cr (J.tm) wd ±cr (J.tm) te ±cr (nrn) te ±cr (nrn) 

(J.tm) (C030LG) (C060LG) (C030LG) (C060LG) 
--

5 42.52 ± 0.46 72.54 ± 1.00 137.9± 1.5 119.3 ± 1.6 

10 43.80 ± 0.86 70.09 ± 1.73 142.1±2.8 115.3 ± 2.8 

15 43.45 ± 0.86 72.72 ± 1.49 140.9 ± 2.8 119.5±2.4 

Tabela 4.2. Valores de largura dúctil e espessura crítica obtidos para raios de ponta 

diferentes. 

Taxa de avanço f= 2.5 J.lm/ver, Material: Si (111) 

C030LG (Rp = 0.7708 mm y = 0°, a. = 12°) C060LG (Rp = 1.520 mm y = 0°, a. 

= 12°) (média e desvio padrão (cr) obtidos a partir de 5 pontos medidos em cada 

amostra) 

ap wd ±cr (J.lm) W d ±cr (J.tm) te ±cr (nrn) te ±cr (nrn) 

(J.lm) (C030LG) (C060LG) (C030LG) (C060LG) 
----

5 51.37 ± 0,82 72.19 ± 0.41 166.6 ± 2.6 118.7 ± 0.6 

10 55.00 ± 1.62 72.48 ± 0.75 178.4 ± 5,3 119.2± 1.2 

15 52.36 ± 0.35 70.09 ± 0.75 169.8 ± 1.1 115.3 ± 1.2 

95 

A variação da largura dúctil encontrada com o aumento da profundidade de corte não é 

muito expressiva, podendo ser considerada similar. Isso quer dizer que para determinado raio de 

ponta, por exemplo O. 7708 mm, a transição frágil-dúctil estará ocorrendo aproximadamente na 
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mesma posição sobre o ombro não cot1ado independente da profundidade de corte. Por outro 

lado, é possível notar que o aumento do raio de ponta implica no aumento da largura dúctil. O 

mesmo não ocorre com a espessura crítica te . Com o aumento do raio de ponta, a espessura 

crítica diminuiu. Supõe-se que isto pode ter relação com a variação na pressão de contato, ou 

seja, raios de ponta menores terão, para determinada profundidade de corte, comprimento de 

contato menor. Desse fato pode-se propor que deve haver uma espessura crítica variável para o 

corte do Si. 

Outro aspecto comparativo interessante mostrado nas Tabelas 4.1 e 4.2 foi que para 

ferramenta com raio de ponta de O. 7708 mm, houve um ligeiro aumento na espessura crítica te, 

para o caso de Si ( 111) em relação ao Si( 1 00). A maior ductilidade poderia estar relacionada aos 

sistemas de escorregamento (111) [110], que é considerada a direção de maior facilidade para 

ocorrer o escorregamento dos planos cristalográficos e portanto, maior deformação. Resultados 

apresentados por SIDBATA et al. (1996) mostram que o Si(111) apresenta proporcionalmente 

maior área superficial torneada em regime dúctil do que o Si(100). Segundo estes autores existe 

uma relação entre a usinabilidade e a orientação dos cristais. 

A Figura 4.8 mostra qualitativamente o estado da superficie de Si (1 00) cortada com a 

ferramenta C060LG (Rp = 1.52 mm, y = 0° e a = 12°) e o detall1e do ombro não cortado formado 

com profundidade de corte de 15 Jlm e taxa de avanço de 2.5 Jlmlrev. Pode-se observar que 

apesar do corte apresentar regime frágil, a superficie apresenta-se cortada no regime dúctil. Isso 

quer dizer que a avaliação do processo de usinagem através de ECI apresenta resultados mais 

realistas sobre em que regime predominou a usinagem. 

Os valores obtidos da espessura crítica do cavaco te variam dentro da faixa entre 100 - 200 

run. Comparando-se estes valores com aqueles listados anteriormente na Tabela 2.2, podemos 

afirmar que a faixa de variação para os resultados de te são bastante similares. Os valores 

listados, tanto para o silício quanto para o germânio, encontram-se na faixa de 50 - 290 nm, que 

encorpora os valores encontrados neste trabalho. Estes valores variaram dentro desta faixa com a 

mudança nas condições de usinagem e geometria da ferramenta. Aliado a este fato deve-se 

recordar que, utilizando-se a Tabela 2.4, a faixa de profundidade da camada transformada 
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induzida por pressão para o torneamento com ferramenta de diamante entre outros processos de 

deformação mecânica impostos ao Si, também encontra-se dentro do que foi mostrado até o 

momento. Pode-se observar que a variação na camada amorfa permanece dentro dos mesmos 

limites encontrados para a espessura crítica do cavaco. 

Figura 4.8 Fotomicrografia obtida através de MEV mostrando: A) superficie co1tada com a 

ferramenta C060LG e B) detaU1e do ombro não cortado formado com profundidade de corte de 

15 J.tm. 

Para efeito de comparação pode-se utilizar a Tabela 4.3 que mostra a mudança nos 

resultados de usinagem obtidos com a utilização de ângulo de saída negativo. Os valores de Wd e 

te aumentaram em até I 00% ou mais! Ângulos de saída negativos inibem a propagação de trincas 

assim como aumentam as tensões compressivas na região de interface entre a aresta de corte e o 

material. Isso in1plica em maiores pressões hidrostáticas aliadas a elevadas tensões de 

cisaUtamento. 

Isto nos remete a pensar que pode existir uma relação entre a extensão da camada que 

sofie transformação de fase induzida por pressão e os mecanismos de deformação que provocam 
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esta mudança. Para o caso da usmagem poderia-se dizer que a extensão abrangida pela 

transformação de fase, medida através do parâmetro te, pode ser modulada pelas condições de 

usinagem e geometria da ferramenta. Isso quer dizer que a ductilidade observada na usinagem de 

silício pode ser limitada pela máxima distância atingida pela transformação de fase! 

Tabela 4.3. Valores de largura dúctil e espessura crítica obtidos para raios de ponta 

iguais e ângulos de saída diferentes diferentes. 

Taxa de avanço f = 2.5 J.tmlver, Material: Si (111) 

C060LG (Rp = 1.520 mm y = 0°, a = 12°) C060WG (Rp = 1.520 mm y = -25°, 

a= 12°) (média e desvio padrão (cr) obtidos a partir de 5 pontos medidos em 

cada amostra) 

ap wd ±cr (J.tm) wd ±cr (J.tm) te ±cr (nm) te ±cr (nm) 

(J.tm) (C060LG) (C060WG) (C060LG) (C060WG) 

5 72.19 ± 0.41 123.288 ± 0.0 118.7 ± 0.6 201.45 ± 0.0 

10 72.48 ± 0.75 142.66 ± 0.96 119.2 ± 1.2 233.10±1.6 

15 70.09 ± 0.75 160.20 ± 1.25 115.3 ± 1.2 266.76 ± 2.0 

A hipótese mais plausível a que se pode chegar seria a de que não existiria um valor exato 

para a espessura crítica, mas sim faixas de valores encontrados de acordo com as condições de 

usinagem e geometria da ferramenta. A determinação do valor da espessura crítica do cavaco ou 

a máxima ductilidade de cristais como o silício durante a usinagem depende da combinação de 

parâmetros como Rp, ângulo de saída, avanço, profundidade de corte e até mesmo velocidade de 

corte. Dessa forma, mais traball1os devem ser realizados objetivando esclarecer qual a melhor 

combinação destes fatores que produziria melliores resultados em termos de acabamento 

superficial, integridade superficial e subsuperficial e alta precisão de forma .. 

Enfim, o valor da ductilidade estaria implicitamente relacionado a "profundidade" ou à 

extensão da transformação de fase induzida por pressão/tensão imposta pela condição de 

cot1e/geometria da ferramenta. Quando esta faixa é excedida ou ultrapassada, é possível observar, 

através de ensaios de corte interrompido, a formação de fratura ii'ágil no ombro não cm1ado. 
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Podemos interpretar o que foi dito propondo que existe a formação de um campo metálico 

transformado entre a aresta cortante e o substrato de silício (com se fosse um campo de tensão) 

que após a passagem da ferramenta passa a apresentar o estado amorfo. A extensão em 

profundidade deste campo transformado poderia, esquematicamente, ser representado pela 

camada amorfa remanescente como mostrado no trabalho de MINOW A & SUMINO (1992). A 

Figura 4.9 ajuda na interpretação deste conceito assim como para justificar a concordância entre 

os valores da camada amorfa e os valores da espessura crítica do cavaco. Na Figure 4.9 (a) não há 

sinal de fratura frágil, então toda a largura de corte é dúctil, consequentemente, a máxima 

espessura do cavaco neste caso é menor ou igual a espessura crítica do cavaco que por sua vez é 

igual à camada transformada (amorfa). 

Para isto devemos levar em consideração que o valor do parâmetro crítico para o regime 

dúctil (te) sobre o ombro não cortado poderia ser considerado o resultado da máxima espessura da 

camada que sofre trasnformação induzida por pressão/tensão modulada pela combinação da 

geometria da ferramenta e condições de usinagem. 

Por outro lado quando o avanço, por exemplo, é aumentado, trincas podem começar a 

surgir sobre o ombro não cortado. Neste caso, a combinação dos parâmetros de corte excedem a 

extensão desta camada transformada sobre o ombro não cortado, então o modo frágil 

predominará a pat1ir deste ponto, o qual determina a transição fi:ágil-dúctil, como pode ser 

observado na Figura 4.9 (b) . Deve-se lembrar que, mesmo com o aumento da taxa de avanço, 

podemos manter o regime dúctil utilizando uma ferramenta com ângulo de saída (y) negativo! 

Condições econômicas de corte e geometria apropriada de ferramenta poderiam ser 

encontradas baseado na extensão da camada amorfa! Isto poderia ser feito relacionando o 

tamanho da camada amorfa com a espessura crítica do cavaco pm·a determinada combinação de 

geometria e condições de corte. Porém, isto seria uma proposta para futuros trabalhos. 



fe • espessura Ferramenta de 
diamante ~rfti~a do ava~o ~:---~------... 

r 

'\ 
Espessura da camada amorfa 

(50-250 nm) 

Ferramenta de 
diamante 

(a) 

R., te = Espessura 
crfti~a do ava~o 

não 
cortado 

ap 
Zona de danos 

por microfractur1 

~~-.::::::-:-:·· .:-:-:-: ........................................ ... ............ .. ...... . 

1. Wd W Plano de corta 
Centr~f-T-a ____ L_inu_"_te-de_..._h_·an_s_i-çã-o--tt da superficie 

"' ferramenta dúctil para frágil 
Espessura da camada sobre o Si metalico t < t > t 

amorfa c max amorfo 

(50- 250 nm) 

(b) 

100 

Figura 4.9. Diagrama esquemático da transição frágil-dúctil influenciada pela extensão da 
camada transformada. (a) Camada transformada não foi excedida pela condição de cotie; (b) 

Camada transformada excedida pela condição de corte em te. 
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DE REMOÇÃO DE MATERIAL 

TORNEAMENTO DE SILÍCIO 

A formação do cavaco na usmagem dos metais pode ser descrita 

resumidamente (BLACK, 1979) como sendo resultante do cisalhamento imposto 

pela ponta da ferramenta. Este processo envolve altas taxas de deformações e alta 

deformação. O material escoa plasticamente sobre um plano de cisalhamento na 

forma de pequenos blocos de material denominado !ameias. Essa estrutura lamelar 

pode ser observada na superficie oposta à que entra em contato com a face de saída 

da ferramenta. A largura ou espessura dessas !ameias são da ordem de 2 a 4 J..lm 

enquanto que a frente de cisalhamento (distância entre uma lamela e outra), apresenta 

uma espessura de aproximadamente 200 a 400 A (BLACK, 1979). Este mecanismo 

é cíclico e ocorre milhões de vezes por segundo durante a usinagem!!! 

No torneamento do silício monocristalino observou-se estrutura lamelar nos 

cavacos. A Figura 4.1 O mostra os dois lados de um cavaco de silício. É interessante 

notar nesses cavacos, que ao contrário do que pode ser observado em metal (Figura 

2.6), há uma notável diferença na superficie lisa do cavaco, a qual entra em contato 

com a superficie de saída da ferramenta. 

Se compararmos a superficie livre do cavaco do Si com aquela formada no 

caso de metais (Figura 2.6), pode-se observar claramente a presença de pequenas 

"escamas" na primeira, podendo-se afirmar que houve um escoamento do material 

para formar estas lamelas. A Figura 4.11 apresenta em detalhe esta superficie. 
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Figura 4.10 Fotomicrografia mostrando os dois lados de um cavaco de silício. 

Figura 4.11 Detallie da superficie livre do cavaco do silício apresentando aspecto de 

"escamas". 
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Isto mostra que o cisalhamento ocorre com blocos individuais de material que 

escoam plasticamente para formar estas !ameias deixando uma espécie de "rastro" da 

sua formação. A morfologia desta parte do cavaco sugere que uma pequena porção 

do material da !ameia ficou aparente mostrando a extrusão plástica do material. Tal 

extrusão pertence a uma camada muito fma de material plástico a qual ficou prensada 

como "sanduíche" entre a aresta de diamante e o substrato de silício logo abaixo. Isto 

também sugere que esta camada muito fma ao redor da aresta da ferramenta possui 

propriedades típicas de metais, e a presença dessas extrusões plásticas em uma das 

faces do cavaco seria a evidência indireta da transformação de fase para o estado 

metálico induzida pela ponta/aresta da ferramenta. Isto ocorreria esquematicamente 

como o que é exposto na Figura 4.12. Este mecanismo foi proposto anteriormente, 

para extrusões observadas após a indentação do silício com cargas reduzidas, por 

PUTIICK & HOSSEINI (1979) e mais recentemente por PHARR et alli, (1991). 

Região~ 
transformada 

Estrutura Lamelar 

I 

ap 

Si cristal 

Cavaco 

Camada transformada induzida por 
pressão/tensão 

Ferramenta de 
diamante 

Si cristal 

Camada amorfa 

Figura 4.12 Diagrama esquemático mostrando a extrusão da fma camada 

transformado entre a aresta e o cristal. 
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A largura dessas lamelas pode variar devido a diversos fatores. O aumento da 

espessura de corte faz com que a largura aumente (BLACK, 1971), quanto maior o 

ângulo de cisalhamento menor a largura dessas lamelas (BLAKE & 

SCA TTERGOOD, 1986) e por fim, quanto mais positivo o ângulo de saída menor a 

largura (JASINEVICIUS et ai. 1997). No cavaco em questão foi observada 

diferença na espessura das lamelas entre o lado mais espesso e o mais delgado. Isto 

pode ser melhor entendido através das Figuras 4.13 (a) lamelas (ormadas na parte 

mais espessa do cavaco, (h) lamelas menores na parte mais fma do cavaco. 

Observou-se também, tanto em cavacos metálicos como de silício, (Figuras 

4.14 (a) e (h)), a existência de uma trinca longitudinal ao longo do comprimento do 

cavaco. Esta similaridade poderia ser provavelmente atribuída como sendo 

decorrente de estados de tensão impostos pela ferramenta durante a usinagem. 

No corte com ferramentas com ponta circular a espessura do cavaco (t) varia 

de zero na posição do centro da ponta da ferramenta até um máximo Ctmax) no ponto 

mais alto de contato. No entanto, quando a profundidade de corte ao longo do 

comprimento de contato, atinge valores da mesma ordem de grandeza do raio da 

aresta de corte, o material passa a ser removido da mesma forma como foi descrita 

para o sulcamento ("ploughing"). 

Por causa disso, poderia-se assumir que existe uma mudança no estado de 

tensão envolvido no mecanismo de formação do cavaco. Parte do cavaco (parte mais 

fma) estaria submetido a elevadas tensões compressivas (ângulo de saída efetivo 

altamente negativo ) e a parte mais espessa estaria submetida a tensões de tração 

(ângulo de saída nominal da ferramenta). KITA et alli (1982) considera que o 

aumento nas tensões compressivas sobre o plano de cisalhamento impede a quebra 

do cavaco e ao mesmo tempo facilita ao cavaco ser contínuo embora a ferramenta 

possua um ângulo de saída muito negativo nas imediações da aresta de corte. Nesse 
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(a) 

(b) 

Figura 4.13. Cavacos de silício apresentam estrutura lamelar; (a) lamelas formadas 

na patie mais espessa do cavaco, (b) lamelas menores na parte mais fma do cavaco. 
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(a) 

(b) 

Figura 4.14. Profundidades de c011e pequenas. Cavacos apresentam trinca 

longitudinal separando o cavaco em duas metades, a parte mais estreita corresponde 

ao lado mais fmo do cavaco. (a) cavaco de Silício (b) efeito similar em cavaco de 

Alumínio. 
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caso, a deformação por cisalhamento aumenta e o ângulo de cisalhamento diminui 

significativamente com a diminuição do ângulo de saída da ferramenta. De acordo 

com os experimentos de KITA et alli (1982), a posição de inversão de polaridade da 

cmva de tensões depende do ângulo de saída da ferramenta, as tensões serão 

compressivas próximo à aresta de corte para ferramentas com ângulos de saída 

nominais muito pouco negativo (ou 0°), e quando o ângulo de saída nominal for 

muito negativo esta inversão de polaridade estará mais próximo à superfície. 

No cm1e de materiais frágeis este aspecto pode ser de grande relevância. 

Tensões hidrostáticas compressivas elevadas inibem a formação de trincas. Sob a 

indentação com um indentador Vickers ou Knoop ou á frente da ferramenta de 

diamante durante a usinagem (BLACK, 1979) existem elevadas tensões 

hidrostáticas. O aumento nesta tensão pode se refletir no aumento da profundidade 

crítica. 

Por outro lado, quando a profimdidade de co11e é muito pequena (como foi o 

caso dos cavacos apresentados pelas Figuras 4.14 (a) e (b), ap = 0,5 J.lm ), e portanto, 

a largura do cavaco é pequena, o campo de tensões agindo no cavaco ocorrerá sobre 

uma largura de corte muito menor, de forma que esta estará concentrada sobre uma 

área de seção transversal muito menor. Nesse caso, observa-se no cavaco produzido, 

a existência de uma trinca longitudinal a qual separa o cavaco em duas partes em 

forma de fita. Pode-se observar também nesse caso que o lado cuja largura é menor 

corresponde à pat1e mais fma do cavaco. Aqui, como no caso anterior, o mesmo 

efeito acontece no corte de uma liga de alumínio Figura 4.14 (b). Em alguns casos, 

esta borda destaca-se do "corpo" do cavaco formando uma fita longa e muito estreita 

(como mostrado para os dois caso, dando-se ênfase a essas fitas para o caso do 

silício, Figuras 4.15 (a), (b)). 

A magnitude destas tensões dependeriam da espessura nominal de corte. 

Quando a espessura de corte assim como a profundidade de corte forem "grandes", 

tensões de tração (a partir da parte mais espessa do cavaco) agem sobre a porção 

mais delgada do cavaco, que estão sob tensões compressivas. Estas tensões de tração 

tornam-se fortes o suficiente para iniciar trincas, de forma que o lado mais fmo do 

cavaco apresentará pequenas trincas como pode ser observado na Figura 4.1 6 (a). O 
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(a) 

(b) 

Figura 4.15. A borda do cavaco destaca-se do corpo principal para formar uma fita 

longa e estreita (a) Liga de Al-Mg, (b) Si (100). 



109 

mesmo pode ocorrer no corte de uma liga de alumínio, isto está evidenciado na 

Figura 4.16 (b). Isto pode ocorrer porque a espessura do lado mais delgado do cavaco 

não seria suficientemente "forte" para resistir às tensões de tração exercidas pela 

pat1e mais espessa. 

Quando o corte é predominantemente frágil os cavacos formados não 

conseguem manter sua integridade. Pedaços grandes de cavaco juntamente com 

farelos são encontrados sobre a superficie. A Figura 4.17 apresenta pedaços de 

cavacos provavelmente produzidos por fratura fi·ágil. A superficie formada não 

apresenta um aspecto muito bom, mostrando pequenas trincas tanto nas bordas das 

ranhuras como no seu interior. Estas trincas podem todavia, penetrarem muito fundo 

no interior do substrato tornando dificil a remoção destes defeitos. 
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(a) 

(b) 

Figura 4.16. Espessuras de corte "grandes": tensões de tração não são fortes o 

suficiente para iniciar trincas de forma que o cavaco apresenta pequenas 

irregularidades. (a) cavaco de Si apresentando a parte mais fma com pequenas trincas 

(b)cavacos de alumínio com efeito similar. 
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Figura 4.17. Pedaços de cavacos provavelmente produzidos por fratma frágil. 
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4.6 OBSERVAÇÃO DOS MODOS DE FRATURA NA 

USINAGEM PLANA EM SILÍCIO 

Existe uma limitação do processo para a usinagem em regime dúctil de materiais 

frágeis (BLAKE, 1988), pois para dadas condições de usinagem, existem valores da taxa 

de avanço nos quais a espessura crítica de corte corresponde ao início da reprodução dos 

danos para o interior da superficie acabada. 

Se a profi.mdidade crítica dos danos por fratura, na Figura 4.18, não atingissem a 

região abaixo do plano de corte da superficie acabada (linha tracejada), então uma 

superfície livre de fratura seria obtida e a condição de usinagem para isso teria sido 

alcançada. Deve-se ressaltar que, mesmo ocorrendo fratura durante o processo de formação 

do cavaco em regime dúctil, a restrição seria que estas fraturas não se propagassem e 

ultrapassassem a linha do plano da superfície. 

No entanto, sabe-se que com o aumento da taxa de avanço f, a separação dos arcos 

de circunferência que circundam a secção transversal do cavaco também será aumentada e 

o parâmetro te (espessura crítica) será deslocado no sentido descendente na direção do 

centro da ponta da ferramenta (Figura 4.19). 

Consequentemente, existe um valor máximo de f para o qual a usinagem em 

regime dúctil é possível, para dado material e parâmetros de usinagem. 
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Figura 4.18. Projeção do corte visto ao longo da direção de usinagem. (BLACKLEY & 

SCA TTERGOOD, 1994). 
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Figura 4.19. O efeito do aumento do avanço por revolução pode fazer com que te desloque 

na direção do centro da ferramenta. 

A espessura crítica te dependerá da tenacidade, propriedades elastoplásticas do 

material e condições de tensão-carregamento do material (CHIANG et alli, 1982). Quando 

a posição da transição frágil-dúctil é movida no sentido ascendente ao longo da largura de 

contato da ponta da ferramenta (HIA TT & STRENKOWSKI, 1992), o processo de 

usinagem da Figura 4.9 poderia ser aproximado como uma série de cmtes ottogonais com 

decréscimo na profundidade de corte (no caso de faceamento, o avanço). 
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A Figura 4.20 mostra uma vista ot1ogonal à profundidade de corte t > te , em 

relação a ponta da ferramenta. A fratura pode iniciar no modo I ao longo dos contornos de 

tensão-tração após a passagem da ferramenta (idem) ou no modo 11 ao longo dos contornos 

de tensão-cisalhamento à fi·ente da ponta ferramenta (UEDA et ai. 1991). 

t > te l 

Figura 4.20. Vista ortogonal do corte para t > te. Modo I e Modo 11 de danos por fratura 

são apresentados esquematicamente (BLACKLEY & SCA TIERGOOD, 1994). 

Estes dois modos de fratura foram observados, independentemente em condições 

onde havia a variação do avanço, ou seja, t > te (Figuras 4.21 (a) Modo I (b) Modo I + 11). 
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(a) 

(b) 

Figura 4. 21 . Os dois modos de fratura puderam ser observados em condições onde havia 
a variação do avanço. (a) modo I, avanço f= 1,25 ~m/rev, ap = 2~m; (b) modo II, avanço 
f= 7,5 J.tm/rev, ap = 2J.!m; com Rp = 0,77 mm e y = 0°, nos dois casos. 

122 



116 

4.7 DANOS SUPERFICIAIS RELACIONADOS COM A 

ORIENTAÇÃO CRISTALOGRÁFICA E COM A 

PROFUNDIDADE DE CORTE 

Algumas amostras de Si, após o cm1e, apresentaram danos que são 

relacionados à orientação da superfície e direção do corte devido à simetria com que 

foram revelados. Estes danos consistiam de múltiplas trincas na direção 

perpendicular a direção do co11e e estendiam-se sobre uma faixa limitada que tinha a 

forma de uma "cruz de malta" como mostrado nas Figuras 4.22 (a) e (b). Os Danos 

foram observados ao longo da direção [110] em amostras de silício (111) e (100) 

cot1adas com ferramenta com ângulos de saída 0° e -25° e ângulo de folga de 12°. 

___. [110) 
110] 

[121] 

Danos severos Danos severos 

Danos leves 

a) Plano (111) b) Plano (100) 

Figura 4.22. Representação esquemática dos danos por "pitting" observados sobre 

superfícies a) (111) e b) (100) de "wafers" usinados 

Estes danos, formados por pequenos "pitts", também foram observados por 

BLAKE (1988) após o corte com ferramenta com ângulo de saída -30° e ângulo de 

folga de 6°. Neste trabalho estas trincas não foram sistematicamente estudadas, 

porém BLAKE (1988) apresenta fortes evidências de que o aparecimento e 

severidade possivelmente estivessem relacionadas ao desgaste da ferramenta, uma 

vez que estas tornaram-se mais evidentes nas últimas amostras cortadas. 
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Posteriormente, BLACKLEY & SCATTERGOOD (1990) demonstraram 

que este tipo de dano causado por "pitting", também observado de maneira similar 

em germânio, dependia da direção do corte. Esta dependência seria atribuída à 

máxima amplitude de tensões resolvidas de tração (paralelas às tensões aplicadas) 

sobre os planos de clivagem (111 ). Em estruturas cúbicas do diamante como silício, 

estes são os planos de menor energia de fratura. Estas tensões, por sua vez, mudam 

com a direção do cmie por causa da mudança na orientação do cristal com relação ao 

eixo principal de tensão. Os autores concluíram que tensões de tração na ponta da 

ferramenta seriam responsáveis pelos danos por fratura observados- Modo I. 

A Figura 4.23 apresenta uma vista geral do centro de uma amostra de Si 

(100), obtida através de microscopia óptica, cmiada com uma ferramenta com Raio 

de ponta (Rp) igual a 1,52 mm e ângulos de saída (y) e de folga (a.) de -25° e 12° , 

respectivamente. As condições de corte para este ensaio foram: avanço (/) de 2,5 

J . .lln/rev e profundidades de cmie (ap) variando de 60 11m até 10 Jlffi. 

Figura 4.23 Micrografia feita através de microscopia óptica Nomarski apresentando 

uma vista geral do centro de uma amostra de Si (1 00). Os danos formam uma espécie 

de "cruz de malta" como mostrado na figura 4.22 b). 
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As regiões danificadas apresentavam-se simétricas, formando uma espécie de 

"cruz de malta" na superfície ( 1 00) do Si, como a representação esquemática 

apresentada na Figura 4.22 b). Esta representação está concordante com o que foi 

observado por BLACKLEY & SCATERGOOD (1990) após o cmte de amostras de 

Ge com a mesma orientação. Esta consideração pode ser feita uma vez que o Si e o 

Ge apresentam a mesma estrutura cristalina cúbica do diamante. 

A Figura 4.24 mostra a fotomicrografia feita através de MEV onde são 

apresentadas a região danificada e a não danificada, respectivamente. Na região do 

regime frágil é possível notar que os danos estão circundados por regiões que 

provavelmente sofreram alguma deformação plástica pois, existem sinais de 

escoamento dúctil representado pela marca do passo da ferramenta. Porém, as marcas 

da ferramenta deixadas na região fi:ágil são menos evidentes do que na região dúctil. 

Figura 4.24 Fotomicrografia feita através de MEV onde são apresentadas a região 

danificada e a não danificada, respectivamente, referente Figura 4.23. 

O desgaste também torna-se responsável pelo aumento do número e tamanho 

dos defeitos gerados na camada subsuperficial, assim como pela profundidade 
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atingida por estes defeitos. Concluindo, o desgaste pode não ser a causa reveladora 

mas sim a geradora de quantidade e tamanho desses "pitts"! 

Para argumentar a respeito desta afirmação podemos utilizar a Figura 4.25 

onde é possível observar que o ombro deixado na peça não apresenta indícios de um 

corte ocorrido dentro do regime fi:ágil e sim, dúctil. 

Figura 4.25 O ombro deixado na mesma amostra da Figura 4.23 não apresenta 

indícios de um corte ocorrido dentro do regime :fi·ágil e sim, dúctil. 

Portanto, apesar da afiação da ferramenta apresentar-se danificada, o cot1e 

ainda permaneceu dúctil, então, os danos apresentados podem ser resultantes da 

interação ferramenta material. Com o objetivo de detectar estes danos na superfície, 

um ensaio deveria ser proposto de forma a revelar a verdadeira razão geradora para 

o aparecimento destes "pitts". 

Poderia se questionar se a geração desses danos superficiais não senam 

decorrentes do estado de tensão provocado pela taxa de avanço, que poderia gerar o 



120 

modo 11 de fratura. Ou então será que estes defeitos senam provocados pela 

propagação de trincas médias formadas no interior das ranhuras deixadas pela 

ferramenta a cada revolução. Existiria uma relação entre o modo de fratura (I ou 11) e 

a orientação da superficie sob condições de cm1e semelhamentes? 

Estas questões poderiam ser testadas na usinagem da seguinte maneira: se 

imaginarmos o perfil da seção transversal de um corpo de prova como mostrado por 

SHIBATA et al. (1994,1996), esquematizado na Figura 4.26, poderia-se supor que se 

a amostra usinada, inicialmente com profundidade de co11e maior ou igual a 1 f..lm 

(onde defeitos subsuperficiais são gerados), recebesse então um passo subsequente 

em que a profundidade de cm1e fosse da mesma ordem de grandeza da subcamada 

danificada (onde existe alta densidade de defeitos e microtrincas), esses defeitos e 

microtrincas poderiam ser então revelados. 

Em função disso, optou-se pela realização de um ensaio onde a superficie de 

uma amostra de silício (1 00) seria cortada seguindo a seguinte seqüência: a taxa de 

avanço seria mantida constante com valor f= 2, 5 pm/rev, a profundidade de corte, 

no entanto, variaria sendo o primeiro passo com profundidade micrométrica ap = 5 

pm, e o passo subseqüente com profundidade submicrométrica ap= 0,5 pm, de 

forma que nesse passo a ferramenta estaria certamente cortando no interior da 

região com alta concentração de microh'incas e discordâncias. A ferramenta 

utilizada no ensaio possui Rp = 0,770 mm e y = 0°. A Figura 4.27 mostra o efeito do 

corte no interior da camada danificada. 
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a) Vista bidimensional do corte ortogonal; profundidade de corte atinge interior da camada 

com alta concentração de defeitos, após o passo com ap ~ 1 ).Un. 
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b) Superflcie após usinagem exibindo m.icro trincas decorrente da profundidade de corte ter 
atingido o interior da camada subsuperficial danificada. 

121 

Figura 4.26. Diagrama esquemático baseado nos resultados de SHIBAT A et ai. 

(1994, 1996) mostrando que a aplicação de profundidades de corte inferiores à 

espessura da camada subsuperficial danificada poderia revelar danos causados por 

passos anteriores. 

Através da Figura 4.27 é possível observar que, mesmo utilizando taxas de 

avanço onde certamente teríamos a predominância do regime dúctil, a camada 

superficial apresenta danos gerados a partir de passos anteriores, isto é, trincas 

médias relacionados à orientação do cristal e dependente da direção de corte. 

Da mesma forma, outro ensaio foi realizado seguindo praticamente a mesma 

metodologia e ferramenta, com amostra de silício ( 111 ). Nesse caso, após o corte 

preliminar com profundidade de corte que seguiam uma seqüência decrescente, nos 

últimos 4 passos o avanço foi variado decrescentemente de 7.2, 4.8, 2.4 e 1.2 

J.lm/revolução com profundidade de cmte igual a 0.1 Jlm, formando faixas com 0.5 

mm de largura para cada condição de avanço. As Figuras 4.28 a) e b) apresentam 
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fotografias feitas através de microscopia óptica Nomarski dos danos observados nas 

duas condições extremas, i.e., 1.2 e 7.2 ~m/revolução, respectivamente. Nesse caso, 

os danos apresentaram~se transversalmente a direção do corte, como se fossem 

estrias que se tornavam maiores com o aumento da taxa de avanço. A Figura 4.29 

apresenta um imagem feita através de MEV onde é mostrado com maior clareza de 

detalhe os tipos de danos observados para a condição de 1.2 ~m/revolução. 

Torna-se claro através destas imagens que os danos apresentados nos dois 

casos não são iguais, porém as origens podem ser similares. O primeiro, (Figura 

4.27) mostrando trincas médias, são revelados no interior das ranhuras com aparência 

similar ao modo 11 de :fi:atura; enquanto que no segundo (Figura 4.29), os danos 

aparecem transversalmente à direção do cmte, similar ao modo I de fratura. Estudos 

mais elaborados devem ser realizados de forma a estabelecer se existe uma relação 

entre o modo de fratura e a orientação da superfície. 

Figura 4.27 Efeito do corte com profundidade submicrométrica subsequente a outro 

realizado com profundidade micrométrica. 
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(a) 

(b) 

Figura 4.28 Fotografias feitas através de microscopia óptica Nomarski dos danos 

observados nas duas condições extremas, i.e., a) 1.2 J.tm/revolução e b) 7.2 

J.trnlrevolução, respectivamente. 
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Figura 4.29. Imagem obtida através de MEV onde é mostrado com maior clareza 

danos superficiais para a condição mostrada na Figura 4.28 a). 
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4.8 FERRAMENTAS DE DIAMANTE MONOCRISTALINO 

PARA O TORNEAMENTO DE ULTRAPRECISÃO 

O projeto de ferramentas monocortantes de diamante deve atender os 

requisitos necessários à usinagem de ultraprecisão, onde acabamentos superficiais 

menores que 1 O nrn são fi:eqüentes. 

A Figura 4.30 apresenta a geometria da ferramenta, descrevendo os termos e 

parâmetros assim como duas geometrias diferentes de ponta da ferramenta, ponta 

circular e ponta seca, respectivamente. Deve-se ressaltar que a ferramenta com ponta 

seca também é utilizada para o corte de materiais frágeis (CHAO, 1992; DUDUCH, 

1993); a geometria com ponta circular são bastante utilizadas para o corte de 

materiais dúcteis, porém sua aplicação para materiais frágeis tem rendido bons 

resultados. 

y 

.~=:]--'-h I ___ 

... Q~ 
Ferramenta com ponta seca 

Rp Raio de ponta 

b Largura da aresta cortante 

Ângulo de folga primário 
a1 

y 

Ângulo de folga secundário 

Ângulo de salda 

Aresta cortante 

Ferramenta com ponta circular 

Figura 4.30. Geometria das ferramentas de diamante utilizadas no torneamento de 

ultra precisão. 

Ferramentas de diamante caracterizam-se pela alta resistência à abrasão e 

extrema fragilidade devido à alta dureza do diamante (WILKS & WILKS, 1972). O 

lascamento da aresta de cmte, independente do seu tamanho, resulta em danos à 
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superfície. Um exemplo de lascamento da aresta de cot1e pode ser observado através 

da Figura 4.31. 

Figura 4.31 . Aresta de diamante apresentando lascamento. 

O dano à ferramenta de diamante ocorre abruptamente e é difícil de se 

prever o momento exato do evento. Geralmente, a ferramenta danificada por 

lascamento não pode mais ser aplicada para propósitos de usinagem de ultraprecisão 

pois a resolução em termos de espessura e profundidade co11e não pode mais ser 

garantida, assim como seu desempenho em termos de acabamento superficial. 

Outra característica importante da ferramenta de diamante é a geometria da 

aresta de corte, em patiicular, sua afiação. ·sabe-se hoje que a menor espessura de 

material removida, que pode ser esperada dentro de uma profundidade considerada 

estável, talvez seja da mesma magnitude da afiação da aresta de cot1e (IKA W A, 

1977). Para materiais frágeis, profundidades de corte submicrométricas são 

consideradas chave para o corte em regime dúctil (CHA0,1992). O processo de 

torneamento de ultraprecisão deve o seu sucesso ao fato de que o diamante, quando 

apropriadamente orientado, pode ser afiado cirurgicamente com raios de aresta de 20 

a 50 nm, dependendo do(s) processo(s) de afiação [MIY AMOTO, 1987; 
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MIY AMOTO et alli, 1990]. Portanto, as superficies são geradas por ferramentas 

com aresta de corte extremamente afiada (Figura 4.32). 

A usinagem de material fi·ágil com ferramenta de diamante 

apresentando algum tipo de desgaste pode prejudicar tanto o acabamento quanto a 

integridade superficial e subsuperficial. O desgaste da ferramenta causa danos não só 

à qualidade da superfície como pode aumentar a quantidade de defeitos 

subsuperficiais. A aresta de cot1e de diamante é considerada como a que possui 

melhor fidelidade de transferência do seu acabamento para a superfície da peça. 

Portanto qualquer irregularidade, por menor que seja, na aresta de cot1e devido ao 

microlascamento ou outros fatores, pode ser reproduzida na superficie usinada. Este 

aspecto pode ser observado também para materiais :fi·ágeis através da Figura 4.33. 

Figura 4.32. Fotomicrografia mostrando a aresta de corte afiada. 
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Figura 4.33 . Marcas deixadas no interior da ranhura que compõe a rugosidade 

superficial. Avanço de 2,5 1.mvrev e ferramenta com Rp =1.52 nun e ângulo de saída 

(y) oo. 
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4.8.1 DESGASTE DAS FERRAMENTAS DE DIAMANTE 
, 

NA USINAGEM DE SILICIO MONOCRISTALINO 

Durante a operação de tomeamento com ferramenta de diamante, a aresta de 

corte será submetida a pressões e temperaturas muito elevadas. Em decorrência disso, 

tensões muito altas aliadas à liberação de energia térmica, podem desencadear o 

processo desgaste e, possivelmente, introduzir danos deletérios na superficie do 

material usinado. 

Quando microdesgastes e/ou microlascamentos ocorrem, ferramentas de 

diamante passam a, lenta e gradualmente, prejudicar o acabamento superficial e 

tornando as forças de corte e de atrito cada vez maiores. 

A relação entre a dureza do diamante e do material a ser cortado pode ser 

considerada um fator importante para a análise do desempenho de uma ferramenta de 

diamante e o desenvolvimento do desgaste (HURT & DECKER, 1985). Porém, 

existe também o efeito da afinidade química do diamante com determinados elementos 

químicos, e aspectos dinâmicos do corte tais como trepidação, vibrações, etc. 

(T ANAKA et ai., 1980; EV ANS, 1991, 1995). 

Os resultados apresentados aqui baseiam-se em observações feitas da aresta de 

corte através de Microscopia Eletrônica de Varredura. Deve-se ressaltar que o 

objetivo deste item é apenas apresentar qualitativamente o desgaste das ferramentas 

utilizadas nos ensaios de usinagem de silício e alguns efeitos provocados em 

decorrência disso. 

Nas micrografias não foi possível observar desgastes aparentes na face de 

folga das ferramentas. A título de observação pode-se citar que BLAKE (1988) 

consegue melhorar o desempenho do corte de Ge em termos da largura dúctil quando 

o ângulo de folga aumenta de 4° para 16°, nesse trabalho as ferramentas 

apresentavam ângulo de folga de 12°. 
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Aparentemente, as ferramentas com ângulo de saída 0° apresentam desgaste 

progressivo, pois inicialmente há um espécie de crateramento que, posteriormente, 

devido a espessura muito delgada (da ordem de 70 - 100 nm para ferramentas 

comerciais) da porção da aresta, evolui para surgimento de pequenos entallies 

("nicks"). A Figura 4.34 mostra a mesma ferramenta apresentada anteriormente pela 

Figura 4.32, depois de mais algumas dezenas de ensaios de usinagem em Si. Pode-se 

observar que a ferramenta apresenta uma espécie de "canaleta" ou um desgaste de 

cratera sobre a face de saída da ferramenta. Suspeita-se que este tipo de desgaste 

deve, provavelmente, ser decorrente de mecanismos atritivos e tribotérmicos agindo 

sobre a aresta. 

Existem ainda controvérsias sobre o desgaste do diamante submetido à 

usinagem de materiais fi·ágeis (GLARDON & FINNIE, 1981). Taxas específicas de 

desgaste para pontas de diamante e silício foram obtidas em ensaios de deslizamento 

com Microscopia de Força Atômica por KHUSHUDDOV et ai. (1997). Os valores 

estimados da taxa de desgaste do diamante em contato com silício foram 1.4 x 1 O -9 

mm3 N-1 m·1 e 4.5 x 104 mm3 N-1 m·1
, respectivamente. Simulações de torneamento 

com ferramenta de diamante em silício, através de dinâmica molecular (BOERCKER 

et al.1992), constataram a presença de partículas de carbeto (SiC) e grafitização da 

ferramenta. Esta é, ainda, uma questão polêmica, onde não se chegou a resultados 

precisos sobre estas interações, necessitando de estudos mais profundos sobre o 

assunto. 

A taxa de desgaste do diamante é comparável à taxa de desgaste determinada 

para o aço (2.0 x 1 O -9 mm3 N-1 m·1
) cuja dureza é inferior a do silício mas apresenta o 

elemento Fe que possui grande afinidade com o C da ferramenta de diamante 

(CROMPTON, HIRST, HOWSE, 1973) que provoca a grafitização da aresta da 

ferramenta. A título de exemplo a taxa de desgaste do diamante contra cobre, que é 

um material com dureza extremamente inferior e baixa afinidade com diamante, o 

valor da taxa de desgaste decresce para 4.1 X 1 o-12 mm3 N-1 m·l! 
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I 

Figura 4.34 Fotomicrografia obtida através de MEV após algumas dezenas de 

ensaios de usinagem de silício monocristalino. 

Os danos observados na aresta, devido ao desgaste, podem também ser 

detectados sobre o ombro deixado na peça como mostrado através das Figuras 4.35 

(a) e (h) para ferramentas com raios de ponta de 0,77 mm e 1,52 mm, 

respectivamente. 

Uma das constatações mais interessantes sobre o desgaste das ferramentas, 

utilizadas nos ensaios, foi que ferramentas com ângulo de saída negativo 

apresentavam sinais de desgaste muito mais severos do que as arestas das ferramentas 

com ângulo de saída 0°. 

O desgaste observado sobre a aresta de corte de ferramentas com ângulo de 

saída de -25° apresenta-se muito mais drástico sobre a aresta do que no caso anterior. 

As Figuras 4.36 (a) (h) mostram detallies da aresta de corte das ferramentas com raios 

de ponta O. 7708 mm e 1.520 mm, respectivamente. Estes danos podem ter 

conseqüências indesejáveis para o acabamento, integridade e tolerâncias da superficie 

gerada como será visto no item seguinte. 
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(a) 

(b) 

Figura 4.35 Ombro não cortado deixado sobre a amostra mostrando a reprodução do 

desgaste da aresta de corte. Profimdidade de corte iguais e ferramentas com raios de 

ponta de (a) 0,770 mm e (b) 1,52 mm, respectivamente. 
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(a) 

(b) 

Figura 4.36 Detallies da aresta de corte das ferramentas com raios de ponta (a) 0.770 

mm e (b) I . 520 mm, respectivamente. 



134 

Com a perda da afiação (aumento do raio de aresta) após determinado período 

de usinagem há um aumento da área de contato entre a aresta e a região do corte. No 

caso de profundidades de corte fixas, como acontece aqui, isto implica em forças de 

corte e de atrito muito maiores. A energia térmica gerada, assim como tensões de 

tração introduzidas na peça durante o processo de corte, serão maiores se 

comparadas com a ferramenta em estado perfeito (CHAO, 1992). Se a ferramenta 

torna-se muito desgastada, o mecanismo de remoção pode ser considerado apenas o 

deslizamento da ferramenta sobre a peça (vide Capítulo 2) . O efeito deste processo 

decorrente do desgaste manifesta-se na alteração das condições de usinagem uma vez 

que a área de contato não será mais a mesma. 

Sabe-se que ferramentas com ângulo de saída muito negativos geram tensões 

compressivas maiores na região do corte. Estas tensões atingem valor máximo na 

aresta e corte (TRENT, 1984). Da mesma forma, a área do cisalliamento torna-se 

maior pois o ângulo de cisalliamento será menor quanto mais negativo for o ângulo de 

saída. Em função disso, maior energia será necessária para promover o cisalliamento 

(liberação de energia x área de cisalliamento ), assim o calor gerado deve ser maior. 

Este calor, aliado ao calor gerado pelo deslizamento do cavaco sobre a face de saída 

da ferramenta pode contribuir para a aceleração deste desgaste. 

O diamante, por sua vez, apresenta redução na dureza com aumentos 

moderados na temperatura. Temperatmas durante a usinagem com diamante pode 

facilmente atingir 700°K (HURT & DECKER, 1984), sendo que CHAO (1992) 

calculou este valor para o corte de silício como sendo da ordem de 1 000°C. 

Dessa forma pode-se supor que os aspectos colocados até aqui devam ter 

grande influência nessa severidade do desgaste de ferramentas com ângulo de saída 

negativo. Conseqüentemente, uma maneira importante para controlar o desgaste do 

diamante seria através da atenuação do aumento da temperatura na zona de corte 

refrigerando adequadamente a região de corte. 
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Para finalizar, em termos quantitativos, o desgaste de ferramentas de diamante 

e a refrigeração do corte ainda não foram bem estudados para o corte de materiais 

frágeis, sendo, futuramente, aspectos in1portantes a serem tratados. 



136 

4.8.2 O EFEITO DO DESGASTE DA FERRAMENTA NA 

RUGOSIDADE SUPERFICIAL GERADA 

A qualidade superficial é predominantemente definida pelas marcas residuais 

da ponta da ferramenta sobre o material após a usinagem. Estas marcas podem causar 

o espalhamento da luz, que normalmente é inaceitável para comprimentos de onda 

curtos, porém aceitáveis no infravermelho. O aspecto mais importante seria como 

reduzir marcas periódicas deixadas pelo avanço assim como outras componentes da 

rugosidade formadas por vibrações da máquina-ferramenta, microdesgaste e 

microlascamentos na aresta de corte, e instabilidades na formação do cavaco, de 

forma a reduzir os espall1amento de baixo e de alto ângulo. Tentativas bem sucedidas 

já foram realizadas com OFHC (cobre de alta condutividade e livre de oxigênio) 

torneado com ferramenta de diamante e observadas através de Microscopia de Força 

Atômica (AFM) e Microscopia de Tunelamento e Varredura (STM) (YU et ai., 

1994). Traball1o anterior de superfícies torneadas com ferramenta medidas através de 

STM foi realizado por DRAGOSET et ai. em 1986. 

A estrutura da rugosidade de superfícies torneadas com ferramentas de 

diamante, pode ser detectadas com bastante precisão, na escala micrometrica, através 

de perfilometros mecânicos e ópticos sem contato. Todavia, a estrutura "suave" da 

rugosidade que se encontra na escala micrometrica para submicrometrica pode ser 

obtida através da Microscopia de Força Atômica (AFM). Esta técnica consegue 

ampliar a resolução lateral para dimensões atômicas sem danificar a amostra 

(VENKATESH et ai. 1997, WIDTMORE et ai 1994b). Informações dessa 

magnitude podem ser úteis na compreensão do processo de torneamento com 

ferramenta de diamante (YU et ai., 1994). 

A aplicação do AFM para avaliação do acabamento superficial de superfícies 

de silício torneadas com ferramenta de diamante ainda não foi objeto de muitos 

trabalhos (WHITMORE et ai., 1994a,b), porém acredita-se que esta pode ser uma 

técnica não só importante para avaliação de aspectos como a rugosidade da 

superfície mas também do efeito tribológico do desgaste na microtopografia da 

superfície. 
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As superfícies de silício, mesmo quando não apresentam "pits", possuem um 

acabamento superficial espelliado porém, com visível espall1amento da luz branca, 

dando a impressão de um efeito de "arco-iris". No corte de alumínio, este efeito é 

conhecido e normalmente discutido como sendo causado por pequenos "nicks" 

(HURT & DECKER, 1986) na aresta de corte que, por sua vez, são reproduzidos na 

superfície. 

Este efeito da difração da luz é devido a marcas de desgaste (Figura 4.37) 

deixada pela ferramenta no interior das ranhuras que compõe a estrutura da 

rugosidade da superfície. 

Figura 4.37. Fotomicrografia da aresta de corte da ferramenta com forte desgaste. 

A título de ilustração, uma forma que poderia ser proposta para observação 

qualitativa da aresta da ferramenta durante o cotte do silício seria através da 

reprodução destes "dentes" no ombro deixado pela ferramenta. Isto pode ser mellior 

evidenciado através da Figura 4.38 onde são mostrados 2 ombros equivalentes a duas 

profundidades de corte utilizadas seguidamente. 
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Figura 4.38. Fotografia obtida através de Microscopia óptica Nomarski do ombro 

deixado pela ferramenta em amostra de Silício, onde pode ser observado a 

reprodução dos "dentes" ao longo do perfil deixado impresso na peça; ferramenta 

C060WG, f = 2,5 ~-tmlrev, ap = 5 ~-tm e 3 ~-tm, Si (111). 

Para comprovar se este efeito de difração da luz ou "arco-iris" era gerado por 

danos no interior das ranhuras, foram realizados testes com Microscopia de Força 

Atômica com o objetivo mostrar, com maior precisão, o efeito dos micro desgastes 

sofi:idos pela aresta da ferramenta. A Figura 4.39 apresenta uma imagem 3D da 

amostra apresentada na Figura 4.38. Observa-se através da seção transversal da 

amostra (Figura 4.40) que no interior das marcas deixadas pela ferramenta outras 

ranhuras, que seriam responsáveis pelo espalhamento da luz, criando este efeito 

"arco-íris". A análise do perfil da rugosidade superficial, assim como as freqüências 

predominantes nas superfícies podem ser feitas através do AFM. O PSD ("Power 

Spectral Density") obtido da superfície em questão revela que ao invés do passo da 

ferramenta corresponder ao que foi imposto pelo CNC da máquina, ou seja, 2,5 

J.lmlrev, são observadas .fi:eqüências diferentes e mais predominantes do que esta no 

PSD (Figura 4.41 ). Estas freqüências, decorrentes provavelmente de micro entalhes 
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na porção da aresta de cmte reproduzida no interior da ranhura, exibem freqüências 

maiores que o próprio passo da ferramenta. 

229 

O!Jm 

f
238.28nm 

Onm 
201Jm 

Figura 4.39 Imagem tridimensional da área medida através do AFM. Observa-se no 

interior das marcas deixadas pela ferramenta outras ranhuras, que senam 

responsáveis pelo espalhamento da luz, criando este efeito "arco-iris". 

229 

# Dlstance Helnht 
1 2.6611m 8.79 nm 
2 2.78 11m 12.68 nm 
3 2.78 11m 26.29 nm 

Or-------T-------~------~------,-----~ 
o 4 8 12 

Dislance (jJm) 
16 

4 2.5811m 3.88 nm 

Figura 4.40. Seção transversal da amostra apresentada na figura anterior. 
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Figura 4.41. PSD da superfície. 

Quanto à rugosidade da peça, observou-se que o valor médio Ra = 10,911 

±0,222 run e Rtm = 47,217 ± 1,483 nm, podendo ser considerados maiores do que o 

previsto para este tipo de usinagem e condições de usinagem. Este aspecto pode 

apresentar sérios problemas na fabricação de grande lentes a partir de monocristais 

semicondutores. O motivo para esta diferença não foi estudado porém admitido por 

alguns pesquisadores (BLAEDEL, K. E., comunicação pessoal, 1998). 

Apesar destas constatações, não se pode deixar de observar uma superfície 

usinada mostrando a reprodução do passo da ferramenta sem a presença de danos na 

aresta para mostrar a diferença. A Figura 4.42 mostra os resultados de medição da 

superfície torneada com avanço de 1.25 11m/rev. As marcas do espaçamento 

correspondentes a 1,25 11rnlrev, é a principal forma da estrutura da rugosidade 

superficial. A Figura 4.43 apresenta uma fração da superfície em três dimensões 

dando uma boa noção do comportamento do corte. 
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Figura 4.42 Imagem tridimensional feita através do AFM, mostrando o passo da 

ferramenta. 

# Dlstance Helflht 0~------~------+-------~------~----~ o 1.2 2.4 3.6 4.8 
1 5.03 um 9.56 nm Distance (IJm) 

Figura 4.43 Seção transversal da amostra cmtada com ferramenta C060LG e avanço 

f= 1,25 J.un/rev, onde é possível observar a predominância do espaçamento de 1,25 

11m deixado pelo passo da ferramenta. 

Deve-se ressaltar que, embora o perfil observado apresente a boa reprodução 

do passo da ferramenta, a rugosidade Ra foi 15,456 ± O, 156 nm com distância média 

de Pico à Vale Rtm = 64,92 ± 0,604 nm. Esses valores ainda maiores que os 

anteriores, porém isso pode ser devido à menores tensões compressivas impostas por 
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ferramentas com ângulo de saída zero além da contribuição do desgaste da aresta no 

caso da ferramenta com ângulo de saída negativo. 



CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕESESUGESTÕESPARAFUTUROSTRABALHOS 

Este trabalho analisou o torneamento de ultraprecisão de um monocristal de silício em 

termos da ductilidade, da fragilidade e efeitos tribo lógicos da interação ferramenta/peça. 

Os ensaios de usinagem visaram a produção de superflcies com acabamento 

espelhado. A aplicação da metodologia de Ensaios de Corte Interrompido teve a função de 

revelar o regime de corte predominante durante a usinagem. Micrografias feitas através de 

MEV mostraram que, sob determinadas condições de usinagem, as superflcies de silício 

apresentavam-se praticamente livres de defeitos, apesar da presença de sinais significativos de 

fi·atura sobre o ombro não cortado. Os danos observados sobre o ombro não cortado são mais 

severos na porção mais superior do ombro. Esta metodologia mostrou ser bastante eficiente 

para demonstrar se o corte ocorria somente no regime dúctil, dúctil-frágil ou totalmente frágil. 

Ficou demonstrado através de espectroscopia Raman que superflcies cortadas em 

regime dúctil apresentam camada superficial amorfa. Esta camada apresenta ainda indícios de 

material cristalino o que vem corroborar com o que foi visto na literatura. O regime frágil foi 

caracterizado e observou-se que este não apresenta resquícios de material amorfo, somente 

cristalino. Acredita-se que este material amorfo remanescente sobre a superflcie seja uma 

evidência indireta de que o silício sofi:eu transformação de fase induzida pela interação 

ferramenta/peça durante a usinagem. Este fato fornece subsídios para demonstrar que a 

ductilidade do silício está associada a esta transição de fase induzida por pressão. 

Este trabalho apresentou o efeito que alguns parâmetros de usinagem e geometria de 

ferramenta exercem sobre a ductilidade. Foi mostrado que os principais fatores de influência 
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na ductilidade foram a taxa de avanço e o ângulo de saída. Esta influência foi medida 

utilizando-se como parâmetros a largura dúctil de corte (Wd) e espessura crítica do cavaco 

(te). A largura dúctil de corte era utilizada como parâmetro para estimar a espessura crítica do 

cavaco. Estes parâmetros apresentaram-se muito eficientes como medida da ductilidade do 

processo. 

O aumento da taxa de avanço implicava na redução da espessura crítica do cavaco, ou 

seJa, menor a ductilidade apresentada pelo corte. No entanto, observou-se que a taxa de 

avanço poderia ser aumentada e, conseqüentemente, a espessura crítica do cavaco, sem causar 

danos à superficie, quando uma ferramenta com ângulo de saída negativo era utilizada. 

Outro parâmetro que apresentou influência sobre o desempenho do corte foi o raio de 

ponta da ferramenta. Observou-se que o aumento do raio de ponta aumentava a largura dúctil 

de corte (Wd); porém, a posição da espessura crítica do cavaco (te), local da transição frágil

dúctil, ocorria de maneira inversa, ou seja, decrescia. Raios de ponta menores apresentavam 

espessura crítica do cavaco maiores. Isso provavelmente ocorria devido a maior pressão de 

contato entre a porção da aresta de cotte e o material. Nesses casos, a taxa de avanço era 

mantida constante em 2.5 J.!mlrev. 

Apesar disso, observou-se para ferramenta com raio de ponta de O. 770 mm que a 

ductilidade, medida através de te, era maior para Si(111) em relação a Si(1 00). Isso 

possivelmente está relacionado à orientação cristalográfica da superficie e à direção do corte. 

Monocristais de silício apresentam maior facilidade de escorregamento dos planos 

cristalográficos do sistema (111)[110] . Portanto, isso deve ter contribuído para a maior 

ductilidade apresentada. 

Acredita-se que a ductilidade apresentada pelo silício esteja diretamente relacionada à 

transformação de fase induzida por pressão/tensão. Por sua vez, baseado na comparação entre 

os resultados obtidos aqui e nos resultados observados na literatura de espessura crítica do 

cavaco e espessura da camada amorfa medida em amostras de silício, este trabalho propôs que 

a ductilidade medida para o silício deve ser modulada pela combinação entre condições de 

corte e geometria da ferramenta. Isto quer dizer que a máxima ductilidade observada através 

destes parâmetros decorre da máxima extensão da camada transformada por pressão/tensão 

durante o corte. 
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A morfologia dos cavacos coletados e observados através de microscopia eletrônica de 

varredura mostraram bastante similaridade com cavacos obtidos no corte de uma liga de 

alumínio. Os cavacos formados durante a usinagem apresentavam estrutura lamelar similar ao 

que ocorre em cavacos de alumínio. Baseado na observação, através de MEV, da face do 

cavaco que entra em contato com a face de saída da ferramenta dos cavacos removidos 

durante a usinagem foi proposto que um dos mecanismos predominantes seria a extrusão do 

material transformado localizado entre a aresta da ferramenta e o substrato. Além disso, foi 

mostrado que o estado de tensão imposto pela aresta de corte e condições de usinagem pode 

provocar trincas longitudinais ou no lado mais delgado dos cavacos formados. 

Neste traball10 foram identificados experin1entalmente, dois modos de fratura frágil na 

superfície. O modo I onde o carregamento ocorre pela ação de tensão de tração na direção 

normal ao plano de trincamento, e o Modo II onde o plano de tensão de cisall1amento ocorre 

na direção do plano de trincamento. Estes dois modos de fi·atura foram identificados através 

de microscopia eletrônica de varredura. 

Foi demonstrado que a profundidade de corte não apresenta influência sobre o 

desempenho do corte para valores maiores que 5 J..tm. Isso provavelmente ocorre porque para 

valores maiores o corte estará sempre ocorrendo no interior do substrato. No entanto, quando 

um passo era realizado com profundidade de corte submicrométrica, após o material ter sido 

cortado com profundidade de corte micrométrica, danos como trincas médias eram revelados 

no interior da ranhura. Estes danos normalmente eram revelados em direções preferenciais 

[110] em superfícies de Si (111) e Si (100). 

Foi demonstrado que o estado de afiação da aresta da ferramenta tem função 

primordial não só para se atingir o regime dúctil mas também para garantir a microrugosidade 

com qualidade óptica. Qualquer imperfeição sobre aresta de corte pode ser transferido para a 

superfície da peça, prejudicando a sua função. 

A avaliação das ferramentas de diamante antes e após os ensaios de usinagem 

demonstraram que o silício provoca desgaste severo sobre as arestas de corte. O desgaste 

apresentado pela aresta de cotte da ferramenta com ângulo de saída negativo aparentemente 

foi mais severo do que para ferramentas com ângulo de saída 0°. Isso pode ter ocorrido devido 



146 

ao estado de tensão imposto sobre a ferramenta pela geometria negativa. No entanto, estas 

ferramentas foram as que apresentaram melhores resultados em termos de acabamento 

superficial e ductilidade. 

A Microscopia de Força Atômica mostrou ser uma técnica com grande utilidade no 

estudo da tribologia envolvida no corte. Através de imagens obtidas foi possível demonstrar 

que o efeito "arco-íris" apresentado pela peça após o corte está diretamente relacionado ao 

estado da aresta de cm1e da ferramenta. Observou-se que toda imperfeição gerada na aresta da 

ferramenta era reproduzida na superfície, prejudicando não só a qualidade superficial mas, 

impedindo a correta avaliação da dinâmica do processo de cot1e através da identificação das 

verdadeiras freqüências de corte predominantes. 

A ductilidade apresentada no cm1e pode também ser utilizada para avaliação do 

desgaste da ferramenta. Observou-se que o ombro não cortado, pode revelar o estado de 

afiação da ferramenta, quando condições de usinagem apropriadas são utilizadas. 

O trabalho demonstrou que a ductilidade observada no torneamento de silício 

monocristalino com ferramenta de diamante está relacionada com a transformação de fase 

induzida por pressão/tensão geradas pela interação entre a ferramenta e o material da peça. 

A usinagem de ultraprecisão ainda é um campo de pesquisa muito incipiente no Brasil. 

Atualmente, existem apenas dois grupos de pesquisa que estudam assuntos relacionados à 

usinagem de ultraprecisão, a saber: departamento de Engenharia Mecânica da UFSC e 

depm1amento de Engenharia Mecânica da EESC-USP. No entanto, o primeiro não possui 

instalações apropriadas para realização de ensaios de corte com a mesma precisão que o 

segundo. Poucos trabalhos sobre usinagem de ultraprecisão de materiais fi·ágeis foram 

publicados no Brasil (Konig et al. 1995, Duduch et al. 1996, Shoreter, 1997, Jasinevicius et. 

ai. 1997, 1998 a). Este é um campo de pesquisa bastante promissor e que ainda carece de 

pessoas interessadas para realização de trabalhos. 

O Laboratório de Engenharia de Precisão da EESC-USP procura manter convênios 

com outros laboratórios com o intuito de realizar trabalhos em parceria. Dessa forma, 

trabalhos são desenvolvidos e os resultados divulgados (Pizani et ai., 1998 a, b; Jasinevicius et 

al., 1998 b, c). 
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SUGESTÕESPARAFUTUROSTRABALHOS 

1) Procurar estabelecer relação entre a pressão de transição de fase e a ductilidade 

apresentada pelo silício durante a usinagem 

2) Procurar estabelecer relação entre a pressão de transição de fase e a extensão da camada 

transformada para outros semicondutores 

3) Estudar aspectos tribológicos relacionados à interação ferramenta de diamante -materiais 

frágeis. 

4) Estudar o comportamento de outros materiais tipicamente fi.·ágeis para fabricação de 

componentes ópticos tais como cerâmica, vidros, etc. 

5) Aplicar técnicas de monitoramento do processo de torneamento de ultraprecisão de 

materiais frágeis 

6) Estudar a integridade superficial e subsuperficial de peças usinadas. 

7) Estudar os danos superficiais e subsuperficiais baseado no efeito da direção de corte sobre 

a orientação da superficie 
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