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RESUMO 

Analisaram-se os parâmetros tecnológicos mais sig 

nificaU.vos .que .influem na Usl.nagcrn por Elctroerosiio(UEE). 

Foram desenvolvidos e comentados ensaios de usinagem de a

ço-carbono com elétrodos de cobre. Apresenta-se também um 

método de dimensionamento da ferramenta e da avaliação do 

tempo de usinagem, baseado nos dados obU.dos. Foram con-

frontados os principais processo·s não-convencionais de usi 

nagem, constatando-se que a UEE é urn eficiente processo de 

fabricação. 



ABSTRACT 

•rhe most important EDM technological parameters 

have been analyzed. Experiments on carbon-steel workpiece 

machined with copper tool-electrode have been developed 

and discussed. Based on the obtained data, this work 

suggests a method for designing the tool-electrode and 

evaluating the total machining time. Others usual 

non-traditional machining processes have been compared 

and it has been observed that EDM is an efficient 

manufacturing process. 
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l. IN'fRODUÇÃO 

A segunda metade deste século tem apresentado .::! 

ma notável evolução na engenharia de projetos, na metalu_E 

gia e na engenharia de fabricação. Aquele tradicional eles 

compasso de outros tempos entre a ciência e a tecnologia 

tem dado lugar, em nossos dias, a um desenvolvimento har

mônico e acelerado da maioria dos setores da atividade hu 

mana. 

Isso é fruto da contínua sofisticação e melho

ria de projetos específicos, de vanguarda, em que a busca 

da otimização da relação resistência/peso, custos, pro

priedades físicas e químicas e funcionalidade do produto 

exige mais e mais da ciência dos materiais e dos proces

sos de fabricação para atender de modo mais racional as 

metas críticas da engenharia. 

Exemplos palpáveis são encontrados nos campos 

ela energia nuclear, onde a tecnologia dos reatores exige 

considerações dos efeitos ela radiação sobre os materiais, 

e dos programas aerospaciais, através ela construção de 
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mísseis, aviões de alto desempenho e foguetes, que devem 

enfrentar condições ambientais completamente distintas e, 

as vezes, desconhecidas. 

Os materiais produzidos em resposta a solicita

çoes desse gênero tendem a ser mais quebradiços que dúc

teis. Este fato, aliado a outros de igual importância,tais 

como tolerâncias reduzidas, formas intrincadas, superfí

cies adelgaçadas, microcavidades etc., têm induzido a com 

p1cn1Cntaç3o dos métodos mecânicos de fabricação por ou-

tros que emprega1r a energia química, ou térmica, ou elé

trica, ou combinações destas, envolvendo uma quantidade 

núnima de deformação mecânica: são os chamados "processos 

não-convencionais de usinagem", ou ainda "processos de u

sinagem sem cavaco ", gerados nos laboratórios de pesqui

sa após a Segunda Guerra Mundial e alguns já industrial

mente consagrados em todo o mundo. 

Para possibilitar uma melhor visualização dos 

processos não-convencionais de usinagem, avaliaram-se, no 

capítulo 2, as suas potencialidades e limitações, tanto 

técnica, quanto economicamente, onde se constata que a u

sinagem por eletroerosão (UEE) é um eficiente processo em 

di versas ap li caçõe s . 

Os capítulos 3, 4 e 5 apresentam os fundamentos 

tecnolÓgicos da usinagem de meta.i s por e lctroerosão 1 as 

máquinas e as ferramentas empregadas nesse processo e se 

comparam aspectos econômicos da fabricação de uma matriz 

de forjamento pelos processos de fresamento por copiamen

to e usinagem por eletroerosão. Enfatizam-se, também, os 

parâmetros tecnológicos que influem na UEE. 

Além dos aspectos teóricos da UEE, foram obti

dos e avaliados dados experimentais em laboratório. Anali 

saram-se alguns parâiTBtros tecnológicos significativos da 

usinagem de um aço-carbono com elétrodo-ferramenta de co

bre: velocidade de remoçao de material, desgaste do elé

trodo, conicidade, acabamento superficial e influência de 
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determinadas condições da lavagem sobre o desempenho 

processo eletroerosivo (capítulo 6). 

do 

Discutem-se, no capítulo 7, os dados obtidos e 

evidenciam-se a baixa capacidade de remoção de material 

do circuito de relaxação, o alto desgaste do elétrodo-fer 

ramenta de cobre em operações de desbaste, e o surgimento 

de forças transmitidas por contato direto entre a ferra

menta e a peça, devido às falhas de operação e às limita

ções inerentes ao servo-sistema eletro-hidráulico de co

mando do avanço do cabeçote porta-elétrodo. 

Ainda no capítulo 7, enumeram-se algumas suge_o;_ 

tões para trabalhos futuros e, no apêndice, apresenta-se 

um glossário de termos técnicos utilizados no processo e

letroerosi vo e é proposto um método de dimensionamento de 

elétrodos para esse processo. 

A abordagem do processo de usinagem por eletro

erosao encetada neste trabalho visa a: 

a) Ressaltar as potencialidades e limitações desse proce_o;_ 

so; 

b) Analisar os principais parâmetros que influem na UEE; 

c) Descrever alguns mecanismos associados a remoçao de ma 

terial por centelhas elétricas; 

d) Avaliar, para uma combinação de elétrodos cobre/aço-

carbono, o desempenho do processo, em termos da veloci 

dade de remoção de material, desgaste da ferramenta, 

conicidade e acabamento superficial da cavidade execu

tada, temperatura do banho dielétrico e influência das 

condições de lavagem; 

e) Apresentar um método de dimensionamento do elétrodo-

-ferramenta utilizado no processo, ou conjunto de elé

todos, que permita ao usuário estimar o tempo de oper~ 

çao, a qualidade final da superfície usinada e as di

mensões prováveis do produto acabado. 
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2. CONCEITOS BÁSICOS DA USINAGE~l DE MATERIAIS POR PROCES

SOS NÃO-CONVENCIONAIS 

2 .1. GeneraHdades 

A interface fabricação/projeto de um produto r~ 

presenta um dos pontos mais críticos da engenharia, seja 

mecânica, eletrônica, naval ou aeronáutica. Custos do pr~ 

cesso, materiais utilizados, tolerâncias dimensionais, de 

forma e de posição, dificuldades de fabricação surgidas 

em decorrência da funcionalidade ou estética do produto 

etc., caracterizam aquela interface. 

Apesar de inúmeras inovações tecnológicas surg_:!: 

das nos Últimos anos, com a introdução de computadores e

letrônicos para assis.tir ao projeto ou à fabricação, a ab 

soluta maioria dos equipamentos em operação industrial, 

ainda incorpora unidades tradicionais, e!'l que a perícia 

do operador é tão ou mais importante que as potencialida

des da própria máquina-ferramenta. 

Os custos de formação e manutenção de mão-de-o-
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bra de escol crescem a cada dia; a conjuntura sócio-econô 

mica de uma unidade fabril é diuturnamente afetada pelos 

ç::ondicionantes políticos que se lhe apresentam, além dos 

aspectos técnicos inerentes às suas atividades 

ras. 

rotinei-

O surgimento dos processos não-convencionais de 

usinagem decorreu da combinação entre aqueles fatos e a 

necessidade de se usinarem materiais de baixa usinabilida 

de pelos métodos convencionais, além da sofisticação e im 

posições de projetos cada vez mais ousados. 

Posiciona-se, neste capítulo, a UEE no universo 

dos processos de fabricação, comparando-a com os demais 

processos não-convencionais de usinagem e com o fresamen

to convencional. 

2.2. Natureza de um Processo de Fabricação 

A s'eleção da melhor máquina ou processo para um 

determinado produto exige sólidos conhecimentos de todos 

os métodos de produção existentes. O fluxograma apresenta 

elo na figura 1 sintetiza as diversas etapas que podem de

linear a fabricação de uma peça. Assim como em uma malha 

PERT/CPM, geralmente há um caminho crítico mais econômico 

e satisfatório, dentre os possíveis. Fatores a serem con

siderados são o volume da produção, a qualidade do produ

to acabado, as vantagens e limitações dos vários tipos de 

equipamentos capazes de executar a tarefa e os custos de 

fabricação. 

Em um processo de fabricação, o material passa 

por vários estados, caracterizados pelos seus parâmetros 

geométricos e físicos bem definidos. Na maioria dos ca

sos, um processo envolve mudanças quer nas dimensões geo

métricas, quer nas propriedades da peça e pode ser visua

li zado qual i ta ti vamente como uma trajetória, no espaço ir.:!:_ 

dimensional contido no sólido geométrico esboçado na fig_l;! 

ra 2, desde um estado inicial A até algum estado final !:' 
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em um determinado intervalo de tempo e por um custo defi

nido, através de uma sucessão de estados. A qualquer ins

.tante de tempo, o estado do sistema é representado por um 

ponto cujas coordenadas são as dimensões da peça (~), as 

propriedades do material (!_l) e o tempo de operação (t
0

) 

Fig. 2 - Conceituação grafo-abstrata de um 
processo de fabricação. 

TEMPO 
DE 

OPERAÇJ:O 

Sistema, neste caso, é uma porçao da matéria de 

identidade bem determinada, capaz de interagir com o meio 

-ambiente em termos de fluxo de massa e energia. 

Ora, na apreciação do desempenho dos processos 

de fabricação, diversos parâmetros devem ser definidos, 

dependendo da natureza do processo, do sistema considera

do e dos fatores políticos, sociais e econômicos envolvi-

dos. Isto, afinal de contas, está intrinsecamente ligado 
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às premi.ssas fundamentais da tecnologia, pois todo um cam 

po de reações e relações humanas está envolvido nas suas 

atividades. Há 116 anos, o regulamento de fundação do 

~1assachusetts Institute of Technology UHT), já salienta

va ponto-de-vista análogo: 

... "-Ln-te11ded óolt tiJo,~e wlto -!>U,/G admüt-Ü-t!taL[ve, 

po-~>-U:iotl,~ ú1 ba-6-t11eH whvte_ a hljhtematie -~>tady 

oó pofi,Ueal ct11d -~>oe,[at !tetation-~> a11d 6ami-Ua!t

Lty wLtft -~>eie11-Üó-{e metl!od-1> a11 pitaee-6-~>e-~> cUte 

E:_<L!I_a~:f!f e,~HI1Üat". 

( ... destinado àqueles que buscam posições admi

nistrativas nos negócios em que um estudo siste 

mático das relações políticas e sociais e fami-

liaridade com métodos e processos 

são igualmente importantes) . 

científicos 

Entretanto, em uma abordagem mais compacta, um 

processo de fabricação pode ser sintetizado pelo esquema 

da figura 2, envolvendo um sistema com propriedades e di

mensoes bem definidas 1 no tempo. Quando esse sistema se 

move de algum estado inicial para algum estado final, em 

uma sucessão de estados, há necessariamente uma troca de 

energia, associada aos nucroconstituintes do material, en 

tre o sistema e o seu meio-ambiente. O rearranjo desses ~ 

lementos microscópicos se dá quando variam algumas pro

priedades e/ou a configuração geométrica do material. Es

ta, por sua vez, altera-se sempre que o processo envolva 

remoção, conformação ou deposição de material, ou seja, o 

sistema percorra um caminho em que haja mudança de estado 

no eixo dos ~ (dimensões da peça) . Diferentes caminhos en 

tre dois estados constituem processos distintos; o estado 

final necessariamente se situa à direita do inicial, no 

sentido positivo do eixo dos tempos de operação, dada a 

sua característica de irreversibilidade. 

Uma operação de conformação mecânica, ou de usi 

nagem, ou de solda, ou de eletrodeposição, por exemplo 1 p_<2 
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de ser mui to bem representada qualitativamente por um des 

ses caminhos e envolve uma mudança de plano: o estado ini 

çial pertence ao um plano ai e o final a um plano af" Um 

tratamento térmico, etapa integrante de vários processos 

de fabricação, pode ser delineado por caminhos 

em um mesmo plano a, desde que ele não envolva 

situados 

mudanças 

significativas nas dimensões da peça, mas na sua estrutu

ra interna. 

Desde o século passado, quando as primeiras má

quinas-ferramenta foram acionadas eletricamente, tem havi 

do uma evolução no sentido de se construirem máquinas mais 

rápidas, de se obterem velocidades cada vez maiores, avan 

ços mais rápidos e acuracidades aumentadas. Buscam-se mej_os 

de trabalhar os materiais, sejam metálicos ou não, com um 

mínimo de processamento a partir do seu estado natural, 

com um mínimo de perdas e a maiores velocidades de produ

ção. Procura-se, pois, minimizar o canunho AF, do gráfico 

da figura 2. 

O caminho AB, ou BC, ou AC, pode se r um trata

mento térmico, ou um pré--aquecin-ento dispensável, desde 

que se utilize um processo que elimine essa etapa, de for 

ma a não majorar os custos nem prejudicar os parâmetros 

geométricos e físicos do estado final, F. Analogamente, 
- -DE, ou EF, ou DF, pode rcpresen ta r um tratamento térmico, 

ou um jateamento, igualmente dispensável, na condição aci 

ma. 

A trajetória AE, ou AD, ou BE, ou BD, pode ser 

um fresamento ou uma extrusão, ou um torneamento, ou uma 

usinagem por eletroerosão, por exemplo; por outro lado, 

EC, ou DC, pode representar uma sinterização, ou uma ele

trodeposição, ou um recobrimento inorgânico etc. 

De acordo com o número de peças a ser produzi

do, dispondo-se de todas as características dos estados i 

nicial e final do material a ser processado, pode-se pro

duzir econômica e acuradamente pela delineação do caminho 

crítico entre esses dois estados. 
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Para isso, é sumamente importante ao engenheiro 

saber discernir os processos nos quais várias formas de ~ 

nergia podem ser eficientemente fornecidas pelo meio-amb~ 

ente ao material, de modo que produzam as propriedades e 

configuração geométrica final desejadas mediante as· melh~ 

res condições obteníveis de custo e tempo de operação. 

2. 3. Processos Não-Convencionais de Usinagem 

Perraresi 1 define operaçoes de usinagem como 

sendo "aquelas que, ao conferir à peça a forma, ou as di

mensoes, ou o acabamento, ou ainda uma combinação qual-

quer destes 

a porção de 

três i tens, produzem cavaco"; 11 Cavaco é 

material da peça, retirada pela ferramenta,c~ 

racterizando-se por apresentar forma geométrica irregu

lar". Entretanto, os processos não convencionais de usina 

gem são apropriadamente chamados "processos de usinagem 

sem cavaco" porque removem partículas (Íons, moléculas, 

esférulas) do material da peça por fusão, vaporização e/ 

/ou reações químicas e dificilmente são visíveis a olho 

nu. 

Operações ele usinagem, em um aspecto mais abran 

gente, poderiam ser definidas como sendo aquelas que, ao 

conferir à peça a forma, ou as dimensões, ou o acabamento, 

ou ainda uma combinação qualquer destes três itens, prod~ 

zem uma remoção de material sob a forma ele cavacos ou pa.!: 

tículas, ele acordo com o tipo primordial ele energia utili 

zado no mecanismo dessa remoção. 

Se a energia operante é a mecânica, necessaria

mente há um contato físico entre a ferramenta e a peça,e_!! 

sejando a formação de cavaco, como nas operações de tor

neamento, fresagem, furação, aplainamento etc.; se a ener 

gia operante é do tipo eletrotérmica, por exemplo, não há 

contato físico entre a ferramanta e a peça, sendo o pro

cesso de remoção caracterizado pela formação de partícu

las, como na usinagem com laser, com feixe eletrônico,por 

eletroerosão etc. 
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Para um determinado material, um processo de fa 

bricação pode ser sintetizado através das especificações 

dos elementos a se9uir: 

- tipos de energia envolvidos 

- me.ios pelos quais a ener9L:t é fornecida ao ma 

terial, sob controle adequado 

- fatores ambientais interagentes 

h.istórico das mudanças, no tempo, 

passa o material desde o estado 

o estado final 

- análise de custos. 

pelas quais 

inicial até 

Nicheletti 1 e Springborn 2 apresentaram uma claE_ 

sificação genérica para os processos de fabricação que u

tilizam as tecnologias não-convencionais de usinagem na 

produção de peças. Essa classificação, mui to simplifica

da, baseia-se na forma de energia predominante em cada 

processo e é apresentada nas Figuras 3, 4, e 5. Salien

te-se que, nos processos produtivos, as formas de energia 

utilizadas constituem um conjunto denso combinado e nao 

há nenhum processo de remoção de material que utilize ap~ 

nas uma forma de energia, muito embora sempre haja um ti

po fundamental empregado, a saber: 

- energia rr.ecânica (figura 3) 

- energia eletrotérmica (figura 4) 

-energia eletroqu!mica (figura 5.a) 

- energia qu!mica (figura 5 .b). 

Os processos não-convencionais ele usina~m (PNCU) 

utilizam a energia ele forma diferente daquela adotada no_E 

malmente nas usinagens com remoção de cavaco (torneamen·· 

to, furação, fresamento etc.) ou por deformação plástica 

(dobra, embutimento, recartilhagem etc.) .A usinagem é fel 

ta por erosão,ou seja, com remoção Cb rr.aterial sob forma de 
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partículas, cujas dimensões variam em uma larga faixa, pois 

essas partículas podem ser íons, colóides ou esférulas de 

algumas dezenas de micra. 

Os processos de fabricação tradicionais exigem 

uma maior dureza ela ferramenta em relação à ela peça·.o con 

tato físico direto entre ambas, a presença ele cavacos ou 

deformação plástica elo material, a geometria ela zona ele 

corte ativa, o modo de utilização ela energia etc., sao e

lementos que bem caracterizam tais processos. 

Seja uma usinagem por torneamento, por exemplo. 

O fornecimento de energia mecânica à peça provocará nes

ta, via ferramenta de corte, uma remoção ele material, al-

terando o seu estado inicial. O processo se caracteriza 

por uma geração de calor, transmitido parcialmente para 

o meio-ambiente, c pelo desenvolvimento de forças ele cor

te que provocam vibração do sistema "estrutura ela máquin_!'l: 

-ferramenta de corte-peça". A combinação destes dois fat~ 

res também pode ensejar problemas de distorção e fixação 

da peça. O transporte e a reciclagem dos cavacos resultan 

tes da usinagem também envolvem considerável consumo ele e 

ne rgia e tempo. 

Nos processos não-convencionais ele usinagem, ao 

contrário, não há necessidade ele uma maior dureza ela fer

ramenta em relação à peça, nem há forças transmitidas por 

contato direto entre a ferramenta e a peça 2
• Isso será di~ 

cuticlo posteriormente. Além disso, o desgaste da ferramen 

ta, nesses processos, segue leis completamente diversas 

daquelas que regem o elos métodos convencionais, 

O efeito do fornecimento ele uma cletenmnada quan

tidade ele energia a um material depende ela fonte ele ener

gia e do mecanismo pelo qual o material interage com essa 

fonte. Isso pode ser depreenclido pela análise do diagrama 

apresentado na figura 3, que enfeixa os processos de usi

nagem que utilizam predominantemente a energia mecânica. 

Dentre os processos que utilizam esse tipo de 

energia, destacam-se, como não-convencionais, aqueles em 
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Processos não-convencionais de usi
nagem que empregam fundamentalmen
te a energia mecânica 2 

que a erosão e o mecanismo principal de remoçao do 

rial: 

I 
I 

Ullllo\GtU 

"" lATO 

LÍQutOO 

mate-

usinagem com ultra-som, UUS (ultrasonic machining, USM) 

usinagem com jato abrasivo, UJA (abras i ve jet machining, 

AJM) 

usinaC)em mctC)neto-abrasi va, UMA (nmC)neto-abrasive 

machining, MA11) 

- usinagem com jato líquido, UJL (water jet 

\'IJM) . 

machining, 

A figura 4 apresenta os processos de usinagem 

cuja principal modalidade de energia operante e a eletro

térmica, que empreC)a a vaporização e/ou fusão para remo

ver material da peça. Distinguem-se: 

- usinagem por eletroerosão, UEE (electric-discharge 

machining, Em\) 
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Processos não-convencionais de usi
nagem que empregam fundamentalmen
te a energia eletrotérmica 2 

- usinagem com feixe eletrônico, UFE {electron beam 

machining, El3M) 

- usinagcm com laser, ULA {laser beam machining, LBH) 

usinagem com feixe iônico, UFI {ion beam machining,Il3M) 

usinagem com plasma, UPL {plasma are machining, PAM). 

Utilizando··se um procedimento inverso àquele do 

recobrimento eletrolítico, os processos que utilizam a e

nergia eletroquímica são apresentados na figura s.a.são e

les: 

- usinagem eletroquímica, UEQ {electro-chemical 

machining, EOI) 

- retificação eletroquímica, REQ (electro-chemical 

gri nding, ECG) . 



Pig.5.a-

"''jl 9111 I 

lttnllttlnolt 

4t tnt<<QÕt 

Processos 
nagem que 
a energia 

INI~Col~ 

llll~OGVÍV>C~ 

I 
OlSlQC#.I.ll:t<TC 

" '"' 
I 

tORIIHilf 

nln:n 

I 
(UTRÓLHO 

I 

U~!H.UtU FltTIIIClÇ~O 

l\.l1ROwMtA flftRO'lt!MtA 

não-convencionais de usi
empregam fundamentalmente 
eletroquímica 2 

15 

Finalmente, na figura 5.b esboça-se o processo 

de remoçao do material utilizando a energia química: 

usinagcm química, UQU {chemical machining, CHM). 
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2.4. Aspectos Gerais e Comparativos dos Processos Não

Convencionais de Usinagem 

Para melhor ilustrar os Últimos desenvolvimentos 

da tecnologia não-convencional de usinagem, apresentam-se 

algumas tabelas de dados referentes aos principais proce~ 

sos não-convencionais de usinagem. Alguns dos valores indi 

cados baseiam-se em condições particulares de aplicação, 

tais como potencialidade do equipamento, operações especí

ficas, classes de materiais, custos médios etc. Isso se 

faz necessário ao confronto entre esses processos, esboça~ 

do-se, dessa maneira, parâmetros de aplicações e limita

ções relativas, sob prismas semelhantes, para maior clare

za de análise. 



Tab. 2 .l - Parâmetros físicos de alguns pro 
cessos não-convencionais de usi~ 
nagem 3 

IJ[IO 
TEUSÂ.O lVI CORRENTE I A I POTÊNW, (WJ "OAP"Imm l nulo1co 

pro" no INTERPOSTO 

UEQ lO !0000 çe 100 000 0,20 
lf~uido 

tJtftolllico 

UPL 100 500 CC 50000 7,5 
or9õnio tm 

hidro9inio 

UEE 45 60 CC 2 700 0,025 
lÍquido 

pulsado ditlílrico 

uus 220 12 c a 2 400 0,25 
obr<ni'Yo 

•m d9U<I 

uau - - - - l!q..,ido 
quÍmico 

UJA 110 1,5 eo 250 0,25 obrcuivo 

•m ,~, 

ULA 4500 - 2 méd 150 M 
2000 móx 

UFE lO 00 CC 150 méd 
100 YÓ(UO 0 • 1 pulsodo 2000 móx 
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Definem-se, inicialmente, alguns parâmetros fí

sicos significativos desses processos naT.abela 2.1: ten

sao, corrente, potência, distância entre a ferramenta e a 

peça usinada ( "gap") e o meio fluídico em que a usinagem 

se realiza. 

Apenas a usinagem química prescinde do uso da e 

nergia elétrica, já que remove material por meio de rea

ções químicas devido a um ataque ácido à peça. Os demais 

processos 1 ao contrário, utilizam uma fonte seja de cor

rente contínua, seja de corrente alternada.A usinagem com 

laser utiliza níveis de tensão da ordem de, pelo menos, 

4. 500 V; por outro lado, os mais baixos níveis de tensão 

são utilizados pelos processos de eletroerosão (45 V), e

letroquímico (lO V) e por feixe eletrônico (lO V). Tais 

dados, como também todo o conjunto apresentado na T.abela 

2.1, podem flutuar bastante no entorno daqueles valores, 

que não são fixos, mas dão uma ordem de grandeza represe~ 

tativa dos parâmetros físicos do processo. 



18 

Em termos de corrente, tanto a usinagem por 

feixe eletrônico como por eletroerosão utilizam corrente 

pulsada, com valores eficazes situados em O ,001 e 60 A, 

respectivamente; as usinagens com plasma e eletroquímica, 

corrente contínua com magnitudes médias de 500 e lO .000 A, 

respectivamente; a usinagem por ultra--som e por jato a

brasivo empregam corrente alternada com valores eficazes 

situando-se em 12 e 1.,5 A, respectivamente. A usinagem 

com laser utiliza uma fonte de tensão para ionizar o plao:>. 

ma do gás 1 permitindo a emissão de um feixe de luz coeren 

te que, incidindo na peça, provoca erosao ·- este processo 

não utiliza, portanto, corrente elétrica no mecanismo de 

remoçao de metal nem na fonte de energia. 

No que diz'respeito à potência necessária para 

o processo, salientam-se as usinagens eletrcqu{mica(lOO.OOOI~) 

e com plasma (50. 000 W) , por um lado 1 e as us inagens com 

laser (2 1~, em média), por feixe eletrônico (150 W, em m~ 

dia) e por jato abrasivo (250 N). Os processos eletroero

sivo e ultra-·sônico exigem níveis de potência na faixa de 

2.700 e 2.400 1'1, rcs1.oectivamente, enquanto o fresamento 

convencional si tua-se nessa faixa (figura 6) . 

Em uma epoca em que os custos relacionados a e

nergia sao mais c mais ponderáveis, esse é um dado muito 

importante e que favorece sobremaneira a utilização 

processos não-convencionais, exceto a UEQ e a lJPL. 

dos 

Apenas três processos utilizam normalmente um 

"gap" relativamente grande: usinagens com laser (150 mm), 

por feixe eletrônico (lO O mm) e com plasma (7 ,5 mm). O 

meio fluídico interposto na usina(jem por laser é normal

mente o ar 1 podendo ser, no entanto, qualquer tipo de fl~ 

do, ao contrár.i.o dos processos eletroquímicos e por ele

troerosão que necessitam, pela ordem, de um líquido ele

trolítico c dielétrico para possibilitar a usinagem. 

A 'J' abe la 2. 2 apresenta alguns dados te cnológi

cos da usinagem propriamente di ta: velo cidade de remoçao 



19 

de material, controle dimensional, acabamento superficial 

e profundidade a parti r da qual se acentua a possibi lida

de de alterações superficiais na peça usinada. 

Tab, 2. 2 - Dados de usinagem de alguns processos 
não-convencionais 3 

G VELOCIO.AOE ACABAMENTO 
PROflJ/iOIOAD[ 

OE REIJoçÃO TOlfRÂHCIA OE ,I,LHRAÇÀO 
OE UATERIAL SUPERFICIAL SUPERFICIAL 

I mm5 I min l ().1m} """ CLA I I )Jm) 

. 

UEQ 15000 50 0,1 - 2,5 5 

UPL 75000 125 mui! o rutOIO 500 

UEE 000-3000 1•1 15 
0,2-10 

125-250 I• I 2,5- 30 1•1 

uus 300 7,5 0,2-0,5 25 

UQU 15 50 0,5-2,5 5 

UJA 10-15 50 0,5- 1,2 2,5 

ULA 0,1 25 0,5- 1,2 125 

ULAP ,_ 15 35 0,5- 1,5 200 

UFE 1,6 25 0,5-2,5 250 

US!NAGEM 
CONVENCIONAL 

60 000 50 0,5-5,0 25 

1\ssim, a usinagem com plasma caracteriza-se por 

uma velocidade de remoção de material alta ( 75.000 mm
3 

/ 

/min) - supera aU~ mesmo aquela obtida pelo f:resarrento con

vencional (GO ,000 mm 3 /min). Ela é cinco vezes maior que a 

que la obtida pela usinagem e letroquínüca ( 15. O 00 mm3 /minl 

e cinco vezes maior que a da usinagem por eletroerosão,no 

regime de desbaste ( 3. 000 mm 3 /min) - esta, em regime de 

semi-acabamento, atinge 800 mm 3/min. /', usinagem por ele

troerosão, contudo, propicia um bom acabamento superfi

cial e tolerâncias reduzidas, provocando uma modificação 

estrutural em uma delgada camada externa do material de 

espessura próxima a 150 micra. Observem-·se as baixas velo 

cidades de remoção de material obtidas pelas usinagens 
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com laser (0,1 mm3/min) e por feixe eletrônico (1,6 mm3; 

/min), destinadas a aplicações bem específicas, no prese_!! 

te. A usinagem com laser de alta potência (ULAP), por ou-

tro 

çao 

lado, atinge níveis mais altos de velocidade de remo

de material ( 15 mm 3 /min) , mas em detrimento das. tole-

râncias de fabricação. 

A Tabela 2. 2 evidencia, dessa maneira, a alta 

velocidade de remoção de material na usinagem com plasma, 

a qual supera, nesse aspecto, 0 fn~sartento convencional; no 

entanto, o acabamento superficial da peça usinada por a

quele processo é deveras rugoso. Salientam-se, ainda, as 

usinagens eletroquímica e por eletroerosão, com melhores 

graus de acabamento superficial e tolerâncias dimensio

nais, apesar da usinagem ser bem mais demorada que a su

pracitada. 

A Tabela 2.3 indica as possibilidades de usina

gero segundo di versas operações: micro furação, furações ce

ga e passante, execução de cavidade e de contorno superf~ 

cial. Uma vez mais, destacam-se os processos e letroerosi 

voe eletroquímico,, cuja gama de aplicações é muito boa, 

bastante versátil. Além daquelas listadas na Tabela 2. 3 1 

as usinagens eletroerosiva e eletroquímica se prestam a 

serviços especiais como, por exemplo, fabricação de pás 

de turbinas, agulhas hipodérmicas, peças de carburadores 

etc. Os demais processos destinam-se a aplicações mais e~ 

pccíficas, muito embora, abranjam também os materiais não

metálicos, aos quais não se aplicam os dois processos aci 

ma mencionados, como sera mostrado mais adiante. 

Na microfuração de peças destacam-se as usina

gens com laser, feixe eletrônico, química e por eletroero 

sao. Na usinagem de furos de pequeno diâmetro e comprime_!! 

to superior a vinte vezes esse diâmetro, dois processos 

sao os mais indicados: o eletroquímico e o eletroerosivo. 

Apenas a usinagem química, devido às suas pró

prias características de remoção de material, não se pre~ 
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Tab. 2.3 - Aplicações de forma de alguns 
processos não-convencionais de 
usinagem 3 

--
1.1\CilO• FUR-.Ç~O EXECUÇÃO DE (A\IIOAO[ CotHORH,) COlHE PASSAUTE 

~fO(UIO 
fURAÇÃO L/o t;: 20 t/o > 20 <11 PrtCIIéO ncrmol SUPERfiCIAL ro'o f'I'CfltndO --.. . 

UEQ - BOA BOA ACEITÁVEL BOA BOM BOM BOM 

lJPI.. - ACEITÁVEL - RUIM RUIM - BOM BOM 

UEE ACEITÁVEL BOA ACEITÁVEL BOA BOA ACEITÁVEL BOM l•l BOM l•l 
-

uus - OOA RUIM OOA OOA RUIM RUIM -

UQU ACEITÁVEL - - RUIM ACEITÁVEL - BOM -
UJA - ACEITÁVEL RUIM RUIM · ACEITAVEL - BOM -

ULA BOA ACEITÁVEL RUIM RUIM RUIM - BOM ACEITÁVEL 

UFE ACEITÁVEL ACEITÁVEL RUIM RUIM RUIM - BOM ACEITÁVEL 

ta à fabricação ele furos relativamente profundos. Todos 

os processos não-convencionais anali saclos podem ser uti li 

zaclos na usinagem de cavidades, sendo que os mais indica

elos são os processos ele ultra-·som, eletroerosão e eletro

químico. Apenas estes três aplicam-se às operações de con 

torno superficial. 

A aplicabilidade elos processos não-convenci o-

nais ele usinagem aos diferentes materiais mais utilizados 

industrialmente, metálicos ou não-metálicos, e objeto de 

análise na Tabela 2.4. Dentre os materiais e ligas metáli 

cas, selecionaram-se o aço, o alumínio, o titânio, super-

ligas e refratários; dentre os materiais não-metálicos, 

os ele maior uso corrente, ou seja, cerâmica, plásticos e 

vidro. 

Vê-se, pela análise ela Tabela 2.4, que a possi

bilidade de utilização dos processos não-convencionais de 
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Tab, 2.4 - Aplicabilidade de alguns processos 
não-convencionais de usinagem aos 
materiais mais utilizados na indús 
tri tl. n10 câni. c a 3 
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METAIS E LIGAS METÁLICAS NÃ0-MET ÁLICOS 

-· 
}""'""' Ol'OetUO AÇO ALUMi'HIO TITÂNIO REFRATÁRIOS CfR,it.AICAS PLÁSTICOS VI ORO 

--· -
UEQ SOA ACEIT ÂVfl SOA ACEITÂVEL ACEITÁVEl INAPLICÁVtt. 11/AP\JCÁVfl lHI.PltCi..VEl 

UPL 80A BOA BOA AWTÁVEL . RUIU INAPLICÁVEL '"'" IHAPliCÁ't'tL 

-

li EE 'lO" ACEITÁVEL BoA SOA SOA IHAPllCÁVEL ltU,P\.ICÁVEL 1/iAP'lJCÁVEL 

liUS ACEITÁVEL """ RUIU ACEITÁVEL SOA SOA ACEITÁVEL BOA 
-

UQU OOA &OA. ACEtTÁvn ACEITÁVEL RUIU RUIJ.t RUIM ACEITÁVEL 

UJA ACEITÁVEL ACEITÁVEL BOA ACEITÁVE\, BOA 80A ACEITÁVEL BOA 

ULA ACElTÁVn. ACEITÁVEL ACEITÁVEL ACEITÁVEL RUII.I BOA ACEITÁVEL ACEITÁVEL 

UFE AwrAvll ACEITÁVU. AtmÁvn ACEITÁ V !L BOA ... AC!ITÁVEL ACEITÁV!L 

usinagem é muito ampla e complementa as alternativas apr~ 

sentadas pela usinagem convencional. Eles se aplicam a to 

dos os metais e ligas metálicas, uns com melhor propried_<'l; 

des que outros; salientam-se, nesse aspecto, as usinagens 

por eletroerosão, eletroquímica, com plasma e química. 

Aos materiais não-metálicos mais empregados, como os cerâ 

micos, plásticos e vidro, não se aplicam os processos el~ 

troerosivo e eletroquímico; recomendam-se, nesse caso, as 

usinagens por ultra-som, jato abrasivo, laser e feixe ele 

trônico. 

A compreensao das tabelas apresentadas é de fu~ 

damental importância a escolha correta dos equipamentos e 

processos destinados a certas linhas de produção, bem as

sim aos materiais a serem processados. Longe de serem com 
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pletas, elas apenas emolduram o quadro da tecnologia nao

convencional de usinagem; o painel completo é pintado com 

o estudo minucioso de cada um deles, o que foge ao escopo 

do presente trabalho. 

Tab. 2.5 - Efeitos de alguns processos não-con 
vencionais de usinagem sobre o equi 
pamento e a segurança ambiental' -

-· 0,0! 
RElAÇÃO DE DESGASTE I! I o . - 6.~, lO - - - -

LI(IO 0[ VS!NAGB.I '" 
•CotHA!JIIIAÇÃO c A B B c B A B 

-- - --
•AQUECIMENTO c A B A B A A A 

---- -· 1-
LIÁOIJIHA E [OlJtf>AIJENTO 

:UANUHHÇÃO B o B B B B c B 
---· -- --- ,-- -- '-- ---- r--

• f'lit>TEÇÃO c A B A c B B B 
-- -- ----

5(0URAHÇA B A B A B B B B 
-- - c--- -- -- -- --1-

TOXICIOAO( A A B A B A A A 

~ohJmt dt moleriol rtmovido do pifO 
I I I fl:lLAÇÃO DE OESU.fH • ---"· ----

Y,II!mt ta mollriol rtmo-~ido do tllftodo 

1 t l A- SEM PROI'ILEI.,IAS 1 ]_- PRó&LWAs HORHAtS 1 ~- rnoaLEM.a.s cnfncos. 

( 3} OEPWDE DAS GOHDtÇÕU . 0[ tORl'f r: O.t.S COUBIHAÇÓf.$ DE 

MATERIAIS DA PEÇA E 00 t:lHROOO, 

~ característica comum a todos os métodos nao

convencionais de usinagem um maior consumo de energia em 

relação aos métodos convencionais. Sobre isso, um confron 

to econômico, nos dias atuais, posiciona-se a favor dos mé

todos convencionais na usinagem de materiais de baixa e 

média resistência mecânica e de formas correntemente uti

lizadas na indústria, como superfícies cilíndricas, pla-
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nas 1 cônicas etc. Isso é enfatizado na Figura 6, que re

presenta graficamente as velocidades de remoção de mate

rial versus as potências necessárias aos processos em ana 

Íise. 

POTÊNCIA (W) 

10000 1----+---+------ -------
/,... 

' UH 
Q FRéSAMENJQiil 

~---- 1------t----- #' ' __ ~y_!J_S__ __(;_{>NVENCI(>N_Al,_ __ _ 

#,·' 
UfE Q i ~r;~' 

V oUJA 

1000 

... --;z:r -- -l -- ---- --------------
10 o:__ - .• ·-- ---~-· . 

250 2500 25.000 250.000 

Fig. 6 -

VELOCIOAOE 0[ Rf::MOÇÀO DE MA.,HHAI. lmm3 /min) 

Potência necessar~a à remocão de mate
rial através de alguns pro~essos nao
convencionais de usinagem 3 

Levando-se em conta, por outro lado, materiais 

de alta resistência, peças com paredes delgadas, matrizes 

de formas intrincadas, furos de pequeno diâmetro e boa 

profundidad~ e nível de especialização da mão-de-obra uti 

lizada na operação do equipamento, é patente a supremacia 

dos métodos não-convencionais de usinagem já nos dias de 

hoje, apesar de serem mui to mais novos que os 

tradicionais de usinagem. 

processos 
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Alguns efeitos dos processos em tela sobre o e

quipamento e a segurança ambiental são apresentados na 'l'a 

bela 2.5. Pocle-se ver no item "relação ele desgaste" entre 

o ferramental utilizado e a peça usinacla ser este um pro

blema crucial para os processos por eletroerosão e ultra

som, dependendo das condições de usinagem. 

No processo químico, a contaminação do ácido de 

trabalho afeta a sua concentração, bem como as condições 

de usinagem; no processo eletroquímico, além disso, o a

quecimento do fluido prejudica a acuracidade do processo, 

exigindo, por isso mesmo, que a temperatura do banho ele

trolítico seja bem controlada. Os demais tipos de usina

gero não-convencional não apresentam problemas críticos re 

lacionados ao meio fluídico de serviço. 

Na usinagem por eletroerosão, o sistema de fil

tragem do fluido dielétrico de serviço nem sempre é efi

ciente, mas a experiência tem mostrado que, dentro de 

certos limites, a contaminação do fluido dielétrico favo

rece as condições de usinagem, conferindo-lhe uma melhor 

e stabill.dacle. 

A manutenção dos equipamentos nao exige cul.da

dos especiais em relação àqueles tomados com as máquinas 

operatrizes convencionais, exceção feita ao equipamento 

empregado na usinagem com laser, pela sua sofisticação. 

Nos processos químico e eletroquímico, as partes em cont~ 

to com o fluido de trabalho têm que ser protegidas do ata 

que ácido. 

~ necessário que se tomem algumas precauções pa 

ra evitar acidentes ou intoxicações devido à operação dos 

equipamentos de usinagem não-convencional. Isso inclui as 

normas relativas à segurança do trabalho para máquinas de 

uso corrente, salvo nos casos em que o fluido de trabalho 

é tóxico, como nas usinagens química ,eletroquímica e por 

e letroerosão. 

Tomando-se por base as faixas de custos médios 

correntes no mercado internacional e as peculiaridades de 
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cada processo, elaborou-se a Tabela 2 .G 1 com a finalidade 

de apresentar uma ordem de grandeza dos aspectos econômi

cos de cada um dos processos em apreço. 

A usinagem eletroquímica tem custo global mais 

elevado dentre todos os processos não-convencionais-deu

sinagem, principalmente devido ao alto custo do equipame~ 

to. No processo eletroerosivo, contudo, alto é o custo do 

ferramental e acessórios, sendo investimento de capital 

relativamente baixo face à versatilidade do processo. 

'l'ab. 2. G - Custos rclaU. vos de alguns processos 
não-convencionais de usinagem 3 

IN'o'ESTli.IUHO f(flfiAUUHAL lJ'""' OUOAST! 

rc'lKUJ.O 
OE E OE OA 

CA.PIT ... L AClSSÔfllOS E ROIA HRRAJ.AHITA 

UEQ l.IUITO ALTO uioto MÊOIO MUlTO B-.IXO 

--· 

UPL. NUITO 8AI)(0 BAIXO I.IUITO BAIXO ll\.OTO BAIXO 

UEE fiAI XO AlTO BAIXO t.doto 

uus BAIXO BAIXO BAIXO MfOIO 

1--------
del6o1) uou (CVIIO •• 

MÍOIO _ BAIXO ALTO ....... IAIXO 

-

UJA LIVITO BAIXO BAIXO IIAIXO DAIXO 

-
ULA MÉDIO BAIXO MUITO BAIXO MUITO BAIXO 

UFE AlTO B~.IXO BAIXO MUITO flAIXO 

-
USINAGEM 

CONVENCIONAL 
BAIXO llAIXO BAIXO BAIXO 

-
evuos médiOS 11980/01), ""'0 BAIXO - 20 "' m•not. 

- <m $ 1000- BAIX:O- 20 • oo . 
MÉOK> - 50 • 100-

ALTO-- 100 • 200 . 

MUITO ALTO- 200 • 400 . 

Na usinagem com laser de alta potência, o equi

pamento é mui to caro, assim como na usinagem por feixe e

letrônico. Todos os processos não-convencionais de usina-
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gem, como se pode constatar, têm custos mais elevados que 

os processos de usinagem convencionais. Entretanto, eles 

são competitivos quando confrontados aos processos de us~ 

nagem por copiamento ou por comando numérico, dependendo, 

logicamente, do volume de peças a ser fabricado e dos ma

teriais utilizados na fabricação dessas peças. 

Dentre os vários processos nã.o-convencionais de 

usinagem desenvolvidos, os mais adotados nas diversas a

plicações industriais são os de eletroerosão, ultra-som e 

eletroquímico, notadamente o primeiro, que se tem consti

tuído em uma alternativa prática, justificável e econômi

ca nos parques industriais contemporâneos, a ponto de ser 

considerada, desde já, como um processo convencional com

petitivo. 

Nos dias atuais, 

calcadas principalmente no 

fundem-se ficção e realidade, 

desenvolvimento de novas pes-

quisas aerospaciais, para prever uma evolução acentuada 

e interagente, nos materiais através da pesquisa e fabrica 

çao, nos laboratórios espaciais, de nov,',s e importantes ~ 

gas, processos, dispositivos- toda uma tecnologia de van 

guarda, enfim. A escassez de recursos energéticos, frente 

ao crescimento da população mundial, está induzindo o ho

mem a otimizar e/ou reprogramar os seus conceitos pré-es

tabelecidos. Esses dois eventos, em paralelo, tornam fá

cil admitir, para os próximos anos, a total consagraçao 

dos processos de usinagem não-convencionais ou, pelo nB

nos, de alguns deles, como a usinagem por eletroerosão 

uma realidade palpável -, a usinagem eletroquímica, a usi 

nagem com laser etc. 



3. FUNDAl'lliNTOS DA USINAGEH DE METAIS POR ELETROEROSÃO 

3 .1. Histórico 

A erosao de metais por meio de descargas elétri 

cas e conhecida desde meados do Século XVIII. A primeira 

constatação do fenômeno foi feita pelo cientista inglês 

Joseph Priestley, em 1762. 

Isso, no entanto, foi um evento isolado e so no 

início deste século, em 1901, !3redig produziu soluções co 

loidais por "desintegração elétrica" utilizando um arco 

submerso em um líquido. Cinco anos mais tarde, Svedberg 4 

também conseguiu soluções coloidais a partir de descargas 

elétricas entre dois elétrodos convenientemente espaçados 

entre si e imersos em líquido dielétrico (Figura 7). 

O circuito transformador de pulso desenvolvido 

por Svedberg possuia um capacitar C, responsável pelo ar

mazenamento de energia, permanentemente ligado a um trans 

formador principal, L1 . O capaci tor era periodicarrente des

carregado através de um "gap" de descarga, G1 , fazendo as 



C - Copocitor 

G1,~- "Gdps" do descarga 

L1 - Transformador 

L2 - Bobina de ollo·lensão, baixa corrente 

RL - Reservatório de líquido dielétrico 

Fig. 7 - Centelhamento com transformador 
secundário - circuito C\3 Svedberg' 
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vezes de um i-nterruptor na bobi.na de alta tensão e baixa 

corrente, L2 , de modo que o transiente das descargas pul

santes espaçadas no tempo, induziam a descarga no enrola

mento de baixa tensão do transformador conectado ao "gap" 

ele descarga G
2

, formado pelo elétrodo de corte e a peça, 

produzindo dessa maneira metal coloidal e, paralelamente, 

uma erosao nos el.étrodos. 

Firmen'Cnte imbuído em produzir soluções colai-

dais a partir de descargas elétricas, Kohlschütter 5
, em 

1919, desenvolveu e utilizou com absoluto sucesso o cir

cuito da Figura 8, que se assemelhava bastante a um cir

cuito de relaxação empregado nas máquinas eletroeros i v as 

dos nossos dias. Em suas pesquisas, amplamente difundidas 

nas revistas científicas espec.ializadas da época, o ale

mao empregou água destilada como fluido dielétrico e cons 

tatou que a utilização de um circuito de descarga de míni 

ma indutância era o que melhor se prestava à remoção de 

metal dos elétrodos, sendo que o de polaridade positiva 

"desintegravil-se" bem mais que o de polaridade negativa. 
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A, -1 ~~ L, L2 
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Ad,A1 ,A2 · Amperímetros ~ ,R2 • Resistores 

c · Capacitar RL · Reservatório de 

_I · Interruptor águo contendo 

L
1 

,L
2 · lndutôncios os eletrodos. 

Fig, 8 - Circuito de relaxação desen
volvido por Kohlschlitter 5 
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Infelizmente, Kohlschlitter estava exclusi vamen

te interessado nos colóides produzidos e desprezou as de

mais potencialidades do circuito por ele desenvolvido, 

Há uma patente inglesa de 1931 que descreve o 

funcionamento de uma serra de fita para o corte de metais 

que utiliza um arco contínuo. A fita é acionada a alta ve 

locidade, evitando-se dessa maneira o superaquecimento e 

a fusão do material de que é constituída,pelo arco elétr~ 

co. Obviamente, no dispositivo inexiste ação de corte por 

meio de dentes, como no processo convencional. 

Em 1934, Buss e seus colaboradores apresenta-

ram, nos Estados Unidos da América do Norte, um trabalho 

sobre a utilização de descargas elétricas por meio de ar

cos interrompidos, originados de contatos vibratórios, p~ 

ra produzir soluções coloidais destinadas ao tratamento 
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de água para caldeiras a vapor. O seu dispositivo consta

va de um par de elétrodos que possuíam contato vibrató

rio, sendo um deles um disco rotativo de material ferro

so, estando ambos imersos na água de alimentação da cal

deira. 

A Figura 9 mostra u'a máquina, semelhante a um 

torno mecânico, desenvolvida e utiLizada em 1936 por Ilols 

lag 6 • Através dela , são gerados arcos de corrente contí

nua interrompidos, provenientes de um mau contato entre u 

ma peça rotativa e um elétrodo estacionário, no ar. 

Fig. 9 - ~láquina de Holslag 6 

Nos seus experimentos ,Holslag 6 observou que pa

ra obter uma superfície bem plana, deve-se ajustar a ten

são entre o elétrodo e a peça, à metade daquela exigida 

para manter um arco estacionário entre esse elétrodo e a 

peça. 

Uma serra circular que utiliza um arco elétri 

co móvel em operações de corte é descrita em uma patente 

inglesa datada de 1937. O dispositivo prevê alta rotação 

da serra, permi.tindo-lhe assim um bom resfriamento,enqua!l_ 

to a peça é aquecida à temperatura de fusão no ponto de 

corte pelo arco interrompido formado entre a borda da ser 

ra e a peça; não há ação de corte por meio de dentes, co

mo no processo convencional. 
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Em 1942, Burnett propôs a utilização de descar

gar; de arcos interrompidos entre um elétrodo vibratório e 

uma peça banhada por um fluido estacionário, na remoção 

de brocas e machos quebrados no interior de peças .Em 1947, 

essa patente foi registrada na Inglaterra, seguida imedia 

tamente por diversas outras semelhantes. 

\1arwick projetou, em 1943, um dispositivo simi

lar ao de Burnett, no qual um elétrodo vazado girava e vi 

brava simultaneamente, enquanto era resfriado por ar com

primido, produzindo assim arcos interrompidos. A partir 

de então, vários dispositivos chamados "desintegradores" 

foram desenvolvidos e comercializados. 

Quando verificavam o desgaste de contatos inter 

ruptores, em 1943, os pesquisadores soviéticos B. R. Laza 

renko e N. I. Lazarenko constataram, analisaram e desen

volveram a extradordinária capacidade erosiva das descar

gas elétricas em um meio fluido, praticamente "redescobrin 

do" o trabalho de Kohlscliütter, dando-lhe asas e aplicab]:_ 

lidade imediata já na II Guerra Mundial, através da fabri 

cação de artefatos bélicos que utilizavam materiais de al 

ta resistência. 

Nascia aí, efetivamente, a usinagem por eletro-

erosao. 

A "Bendix Aviation Corporation" desenvolveu nos 

Estados Unidos da América do Norte, em l945,patenteando-o 

na IngLaterra, um dispositivo que empregava um arco 'elé

trico para o balanceamento automático dos corpos em rota

ção, tais como os rotores de giroscópios utilizados nos a 

viões, 

Rudorff, em 1950, registrou a primeira patente 

na Inglaterra e, quiçá, no mundo, descrevendo o moderno 

processo de corte por eletroerosão com um fluido dielétri 

co passando através da zona de corte. Cinco anos depois, 

já surgiam máquinas que utilizavam um servocomando eletro 

-hidráulico do cabeçote, cujo sistema foi_ imediatamente a 

dotado pela maioria das máquinas a partir de então. 
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A utilização de um fio que se move continuamen 

te como um elétrodo no processo de usinagem por eletroer~ 

silo foi feita pela primeira vez na Rússia, na metade da 

década de cinquenta. O processo fo:i utilizado, alguns a

nos mais tarde, na Inglaterra e Estados Unidos da América 

do Norte, na produção de pequenas ranhuras em pulsadores 

de neutron requeridos pela respectiva indústria atômica 1 

e por outras, na preparação de amostras metalúrgicas. 

A franca aceitação do processo eletroerosivo en 

sejou rovmdesenvolvimentos, como a introdução, em 1957, 

do porta-clétrodo magnético e a apresentação 1 em l959,c1os 

geradores de impulsos controlados, totalmente transistori 

zados; em 1964, surgiu o primeiro gerador de impulsos is~ 

energéticos, enquanto em 1968, foram incorporados às máqui 

nas de usinagem por eletroerosão mandris guiados por man

cais hidrostáticos, propiciando-lhe grande precisão de 

guia e melhoria do funcionamento do sistema de avanço ser 

vocomandado. · 

Em 1972, surgiu mais uma inovação de destaque, 

ao ser desenvolvido e apresentado comercialmente um moni

tor que analisa o desempenho de usinagem, corrige automa

ticamente alguns parâmetros de regulagem e dá diretrizes 

que permitem ao operador otimizar as condições dessa usi

nagem. 

Em 1973, surgiu a máquina de corte com fio por 

eletroerosão, acionada por comando numérico. Em 1976, já 

considerado naquele país um processo convencional de usi

nagem, foi testada com sucesso absoluto pela Raycon Corp~ 

ration, nos Estados Unidos, uma linha de transferência au 

tomática assíncrona que utiliza máquinas de eletroerosão, 

em todas as suas estações, para a usinagem de pequenos fu 

ros, assegurando-lhe alta repetibilidade e tolerâncias es 

treitas. 

O aperfeiçoamento do processo de usinagem por ~ 

letroerosão, através de suas máquinas, equipamentos e sis 

temas de controle, continua. A cada dia, surgem novas i-
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déias e projetos de otimização, o que assegura a utiliza

çao em escala crescente do método em todo o mundo. 

3,2, A Descarga Elétrica 

O fenômeno da descarga elétrica entre dois elé

trodos apresenta diferentes característl.cas 1 conforme a 

natureza e condições do meio no qual estes se encontram. 

Distinguem-se, assim: 

- descarga no vácuo 

- descarga em gás mui to r are feito 

- descarga em ar ou qás, à temperatura e pres

são normais 

- descarga em líquido dielétrico 

- descarga em líquido eletrolítico. 

Ao .processo eletroerosivo dizem respeito os ti

pos de descarga aciroa sublinhados 

3.2.1. A Descarga Elétrica em um Meio Gasoso 

A descarga elétrica em um meio gasoso tem sido 

objeto de diversas pesquisas viabilizadas devido ao gran

de interesse que o assunto desperta no desenvolvimento da 

técnica moderna; ela é utilizada para produzir plasma sob 

condições de laboratório, bem assim para excitar a maio

ria dos "lasers" a gás, dentre outras aplicações. 

A Figura 10 apresenta um diagrama INTENSIDADE 

DE CORRENTE x TENSÃO ELgTRICA que auxilia a descrição das 

características fundamentais da descarga em um meio gaso

so. Ao se aumentar paulatinamente a tensão entre os dois 

e létrodos 1 constata-se que a corrente também aumenta, se

gundo a Lei de Ohm (trecho OA do diagrama). Em seguida, 

quando os íons deslocados sob o efeito da tensão tornam

-se iguais, em número, àqueles que se formam nesse espaço, 
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a corrente se estabiliza (trecho AB do diagrama). O valor 

da corrente depende, aqui, do fator ionizador do gás. Em 

condições norma~s, esse fator, sendo pequeno, ensejará um 

valor insignificante à corrente. 

Quando a tensão atinge um determinado valor, 

a velocidade de deslocan~nto dos íons torna-se tão grande 

que seus choques com as moléculas neutras arrancam os e lé 

trons destas, provocando assim uma ionização complementar 

que, por sua vez, aumenta a intensidade de corrente entre 

os elétrodos (trecho BC do diagrama). Dá-se, aqui ,uma ve_E 

dadeira descarga, acompanhada de um fenômeno de lumines

cência do gás, entre os elétrodos. 

INTENSIDADE 
DE 

CoRRENTE 

I 
I 

IE 
I 

'o 

o 

c 

TENSÃO 

Fig. 10 - Diagrama INTENSIDADE DE CORRENTE 
x TENSÃO caracterizando as dife
rentes formas de descarga entre 
dois elétrodos imóveis no ar, a 
pressão normal 7 
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Até o ponto C do diagrama da Figura lO, há uma 

característica positiva da curva, ou seja, um aumento na 

tensão é sempre seguido por um aumento na corrente. A pa.!: 

tir de uma certa tensão-limite, porém, a resistência do 

meio é vencida, caracterizando-se uma nova forma de· des

carga, espontânea - é a descarga por centelha (trecho CD 

do diagrama) - que se distingue por uma declividade nega

tiva, no diagrama. 

Com efeito, nesse caso,um aumento 

provoca uma queda de tensão, permitindo uma 

na corrente 

passagem maci:_ 

ça da carga contida no c i r c ui to de ali men tção em um tempo 
-4 extremamente curto, da ordem de lO segundo , ou menor.~ 

qui, a descarga é inteiramente independente da natureza 

do c i r c ui to de alimentação e todo o fenômeno depende uni

camente da quantidade de energia acumulada nessa alimenta 

çao. 

Se a potência da fonte de alimentação nao for 

suficiente para manter o processo de descarga de forma 

contínua, a tensão entre os elé trodos, após a descarga, 

cai a um valor mínimo, fazendo com que a descarga cesse, 

devido à resistência inposta pelo meio situado entre os 

dois elétrodos. Se, ao contrário, a potência da fonte de 

alimentação for suficiente para manter as condições de 

descarga, o processo se estabiliza sob a forma de um arco 

elétrico (trecho DE do diagrama) . 

A seção 0/\ do diagrama é caracterizada por uma 

série de fenômenos que é utilizada principalmente pela e

letrônica; as descargas da seção BC são frequentemente em 

pregadas na purificação de gases, coloração superficial 

de relevos complicados etc.; a zona CD, das descargas brus

cas e espontâneas, caracteriza as centelhas elétricas e, 

finalmente, a seção DE tem um largo campo de aplicação na 

soldagem de metais e ligas metálicas. 

As descargas por centelhas elétricas que se fo.!: 

mam no ar ou em um gás qualquer não produzem efeitos sufi:_ 

cientes sobre os elétrodos para serem utilizadas como um 
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meio significativo de arrancamento de material. O fenôme-

no assume um aspecto totalmente diferente tão logo se 

mergulham os elétrodos em um meio cUelétrico líquido. O 

processo físico da descarga torna-se extremamente mais 

complexo e surgem novos fatores importantes: 

- uma grande concentração espacial da descarga, 

provocando uma destruição localizada nas su-

perfícies dos elétrodos, cuja magnitude cor

responde à energia da descarga; 

- um efeito de polaridade, segundo o qual a erc~ 

sao dos dois elétrodos dá-se de forma distin-

ta, ou seja, a remoçao de material do 

é, normalmente, maior que a do cátodo. 

ânodo 

3. 2. 2. A Descarga Elétrica em I.Íqul.do Dielétrico 

A descarga elétrica em um meio dielétrico líqu_:i,_ 

do se produz em consequência de uma ruptura da resistên

cia imposta pelo meio à passagem da corrente elétrica. Di 

versos experimentos têm mostrado que se podem distingui r 

três fases essenciais dessa descarga: 

- FASE PREPARATÓRIA - sob a influência de um 

potente campo 

ordem de 10-7 
elétrico, durante um tempo da 

-8 a lO · segundo , o meio dielé-

trico ioniza-se entre os dois pontos mais pr§ 

ximos entre os elétrodos, ou seja, os picos 

mais salientes, que ultrapassam sensivelmente 

o plano médio teórico das superfícies que se

param cátodo e ânodo. Tais picos, insignifi

cantes sob o ponto de vista mecânico 1 têm va

riações de aproximação de 20 a 40% em relação 

à pequena distância que separa os elétrodos 

( "gap"). Uma ionização particularmente forte 

tem lugar, portanto, entre esses dois pontos, 
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favorecendo a formação da descarga nesse lu

gar preciso, punti forme, de modo que a forma-

çao simultânea de várias descargas 

praticamente impossível. 

;; 
111m ~ 

0,030 

o,020 

01010 

o 

01010 

o,o2o 

0 1010 

torna-se 

Fig. ll - Corte longitudinal de dois elétrodos, 
aproximados à distância média eletro
erosiva 

A Figura ll representa, a título de exemplo, em 

uma escala de l : 1000, guardadas as· devidas proporçoes 1 

as superfícies de dois elétrodos posicionados à distância 

média de eletroerosão. Aqui, a rugosidade superficial mé

dia quadrática, Bq (RMS), caracteriza a qualidade mecâni

ca da superfície, ~indica o desvio médio das duas super

fícies de resistência teórica; E i é a distância -m n 
entre 

os dois pontos mais próximos entre os elétrodos; R - é o -max 
desvio entre as asperidades e os vales de uma. mesma supeE 

fÍcie; a flecha indicativa de "descarga" ressalta o lo

cal mais favorável para que haja uma descarga elétrica en 

tre os elétrodos, sob condições normais do "gap". 
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- FASE DE DESCARGA PROPRIM1ENTE DITA - passagem 

maciça de corrente devido à carga armazenada 

pelo circuito de alimentação e à formação de 

uma zona de plasma com temperatura entre 8.000 

e 12.000 °c, na região ionizada. Ouando·a des 

carga eletroerosiva tem lugar, a temperatura 

do plasma atinge picos de até 50.000 °c 9 • 

- FASE DE EXPULSÃO DO METAL REMOVIDO - tem iní

cio durante a fase anterior e continua após o 

fim da descarga. Os esquemas apresentados pe-

la Figura 12, representam, de um modo 

rio, as diversas etapas da descarga. 

-

c -

-

sumá-

Fig. 12 - Representação esquemática do fenômeno 
da descarga em um meio dielétrico lí
quido0 

. Esquema a - uma intensificação do campo elétrico entre 

as asperidades mais próximas, entre os dois 

elétrodos polariza e orienta as moléculas e 

os íons do fluido dielétrico, bem como as 



,, 

40 

partículas sólidas que se encontram em sus

pensão no líquido de serviço . 

.. Esquema b - uma vez que a ionização do meio atinge um 

nível suficiente, formam-se canais de elev~ 

da condutibilidade (os chamados "strearrers"), 

facilitando a passagem da corrente de des

carga e determinando o seu caráter de espo!l_ 

taneidade . 

. Esquema c - como a resistência do meio, nesse lugar, 

. Esquema d 

cai bruscamente a um valor próximo de zero, 

a intensidade de corrente pode atingir valQ 

res da ordem de milhares de Ampêres, com um 

incremento da ordem de 10
6 

a 10 8 A/s. O exa 

me espectrográfico da zona de descarga tem 

mostrado que o canal é constituído pelo 

plasma, pelo vapor dos metais de 

feitos os elétrodos e pelo gás 

que sao 

resultante 

da decomposição química do dielétrico sob a 

ação da centelha elétrica. 

a passagem maciça da corrente ioni za mais 

ainda o canal e cria um campo magnético po

tente que atrai os íons para o eixo da des

carga (efeito "pinça"); estes, por sua vez, 

comprimem novamente o feixe de corrente, e

xercendo sobre ele umél pressão importante, 

impelindo a temperatura a atingir os valo

res necessários à formação do plasma.Ao me.:?. 

mo tempo, dada a extrema rapidez da forma

çao da bolha gasosa, esta exerce uma pres

sao considerável sobre o líquido do "gap". 

A quantidade de calor desenvolvida pela des 

carga e concentrada nas asperidades dos 

dois elétrodos é suficiente para fundir uma 

parte e 

trodos. 

vaporizar 

As linhas 

outra do metal desses elé 

de temperaturas-limite, 
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o 2.600 e 1.100 C, representadas na figura, 

correspondem aproximadamente à quantidade 

de metal removida por vaporização c fusão, 

respectivamente . 

. Esquema e - simultaneamente com os efeitos térmicos da 

descarga, esta 6ltima se manifesta sob a 

forma de um choque mecânico dos elétrons e 

do plasma ''arrastado'' por eles, em uma for

ma comparável ao choque de um projétil a u

ma velocidade extremamente elevada, cujo re 

sultado se manifesta pela expulsão do metal 

fundido e vaporizado, descobrindo nesse lu

gar a cratera típica da descarga erosiva. O 

choque dos íons positivos contra a superfí

cie do cátodo, que sofre igualmente o efei

to térmico da descarga, faz ejetar também 

um certo volume de metal, provocando um cer 

to desgaste no cátodo. No fim da descarga, 

devido à interrupção da fonte de energia, a 

'pressão no interior da bolha de gás formada 

em redor do canal de descarga cai bruscame~ 

te até um valor negativo, acontecendo um 

fenômeno similar à cavitação. O metal fundi 

do e vaporizado pela descarga é então varri 

do por um violento contrachoque hidráulico 

que .intervém favoravelmente no processo de 

erosao, facilitando a limpeza dos resíduos 

da zona de descarga . 

. Esquema f - vê-se, aí, a cratera característica de uma 

descarga erosiva sobre o ânodo, de maiores 

proporções que aquela verificada sobre o cá 

todo. O material ej'etado encontra-se sob a 

forma de esférulas, no "gap". 

Como visto, o efeito de urna descarga eletroero

siva pode ser comparado ao de urna explosão que, por sua~ 
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nergia concentrada, ultrapassa - guardadas as proporçoes 

- aquelas produzidas pelos mais possantes explosivos ... 

O metal fundido e/ou vaporizado, ejetado da zo

na de descarga, recondensa-se em seguida no banho dielé

trico do reservatório de serviço e assume a forma de co

lóides, cujas dinensões dependem dos parâmetros elétricos 

da descarga, das propriedades físico-químicas elos metais 

elos elétroclos e elo líquido clielétrico. 

Imediatamente após ser utilizada a energia ele u 

ma centelha erosiva, o canal ele contubiliclacle elétrica se 

refaz e o mesmo ciclo pode recomeçar para dar lugar ii cle!:l. 

carga seguinte, na região ele aspericlacles mais próximas en 

tre os elétroclos. 

A teoria eletrotérmica descrita é atualmente a 

mais aceita nos meios científicos que estudam o fenômeno 

da UEE. As teorias eletromecânica e termomecâniea 2 apre

sentam discordâncias frontais com resultados experimen

tais obtidos e são, hoje, consideradas como obsoletas. 

3.3. ~plicações Industriais do Processo 

por Descargas Elétricas 

de Usinag_em 

Há mais ele trinta anos que o processo de usina

gem por eletroerosão -- UEE {EDM) foi "apresentado" ofi

cialmente como um método ele fabricação. Nos seus prinei

ros anos, a UEE foi referendada como a Última palavra no 

campo da usinagem elos metais, e alguns pesquisadores mais 

otimistas predisseram que o processo tornaria, em pouco 

tempo, todos os demais métodos de usinagem obsoletos. 

Essa primeira etapa, quando se extrapolava o fu 

turo do novo processo com base na sua versatilidade, fru

to inequívoco do entüsiasmo vigente na época de pós-guer

ra, fez com que se esquecessem a sua principal limitação: 

a velocidade de corte. 

As velocidades de remoçao de metal, em todos os 

processos de usinagem por descargas elétricas, são limita 
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das por fatores inerentes ao próprio processo, como pode 

ser inferido pela análise acurada do fenômeno da descar

ga, na seçao anterior. 

Apesar da verdadeira bateria de ensaios enceta

dos pelos fabricantes de máquinas eletroerosivas e dos so 

fisticados circuitos eletrônicos desenvolvidos até o pre

sente, houve mui to pouca evolução na velocidade de remo

çao de metal, dentro dos parâmetros de tolerância exigi

dos pela engenharia de fabricação. Esse fato pode ser fa

cilmente averiguado confrotando-se os valores obtidos pe

las máquinas modernas com aquelas de trinta anos atrás. 

A experiência tem mostrado que se constatam pro

gressos no processo de usinagem por descargas elétricas 

sempre que alguma idéia nova demove os vínculos impostos 

pela errônea suposição de que esse processo substituirá -

quando, na verdade, ele complementará - com evidentes van 

tagens-todos aqueles desenvolvidos nas máquinas-ferramen

ta convencion.ais. 

O processo eletroerosivo, contudo, tem aplicab_i 

lidado muito boa no campo da usinagem de metais, partic_ll; 

larmentc na fabricação de ferramentas, matrizes ,peças de.! 

gadas e execuções de forma complicada, onde se firma cada 

vez mais. Também tem tido boa aceitação na produção de fu 

ros, em sistemas de alimentação de combustível de moto

res de automóveis e aviões, peças de relógio e de compu

tador etc. 

tes: 

Os métodos atualmente aplicados sao os seguin-

3. 3.1 - USINAGEH POR ELETROEROSÃO - UEE 

(Electrical-Discharge Machining - EDM) 

3. 3. 2 - RE'l'IFICAÇÃO POR ELETROEROSÃO - REE 

(Electrical-Discharge Grinding - EDG) 

3.3.3- SERRAMENTO POR ELETROEROSÃO- SEE 

(Electrical-Discharge Sav1ing - EDS) 
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3. 3. 4 - CORTE COM FIO POR ELETROEROSÃO - CFEE 

(Electri cal-Di scharge lH re Cutting 

ED\'IC) . 

As Figuras de 13 a 24 ilustram as possibilida

des do processo, empregadas atualmente 9 • 

Fig. 13 - Furação passante 
por eletroerosão 

l'ig. 15 - Furação cega por 
ele troe ros ão 

l'ig. 14 - Roscamento por e 
le t roer os ão 

Fig. 16 - Furação cega,com 
orifício de lava 
vem 
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Fig, 17 - Corte com uma 1âmi 
na por e1etroerosão 

Fig. 19 - Corte com uma fita 

por e1etroerosão 
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Fig. 18 - Corte com um fio 
por e1etroerosão 

Fig. 20 - Corte com um dis 

co rotativo por 

e 1e troe ros ão 
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Fig. 21 - Retificação externa 
por eletroerosão 

Fig. 23 - Retificação plana 
por eletroerosão 

46 

Fig. 22 - Retificação in
tern~ por eletro 
erosao 

Fig. 24 - Retificação 
perfil por 
troerosão 

de 
e,le-

3. 3 .1. Usinagem por E letroe rosão - UEE 

A usinagem por eletroerosão (UEE) é um método 

de produção de furos, ranhuras ou outras cavidades em ma

teriais eletricamente condutores, por meio da remoção con

trolada de material através da fusão e vaporização provo-
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cada por centelhas elétricas a alta frequência (160 a 500 

mil centelhas por segundo). 

A descarga elétrica é 

controlada de corrente contínua 

da - geralmente, o ânodo - e o 

produzida por pulsação 

entre a peça a ser usina-

c létrodo- ferramenta na 

maioria das vezes, o cátodo. A extremidade do elétrodo e 

a peça são separadas por uma distância que normalmente v a 

ria entre 10 e 510 ;xm ( "gap"), dependendo da tensão de des 

carga, necessariamente superior a 20 V, c sao imersas ou 

banhadas por um fluido dielétrico, Figura 25. 

Filtro do 
lÍquido 

dielélrico 

Avanço do 

Gero dor 

Fig. 25 - Esquema de funcionamento de u' a maqu.:!:_ 
na de usinagem por clctroerosão 

O arrancamento de material é obtido, pois, por 

uma sucessão de descargas não-estacionárias, separadas u

mas das outras no tempo 1 ou seja, o fenômeno e unitário e 

períodico. Cada descarga produz bastante calor para fun

dir e/ou vaporizar uma micro-região da peça, deixando uma 

pequena cavidade ou cratera na sua superfície. 

A principal vantagem desse processo é que ele 

permite a usinagem de geometrias irrealizáveis pelos méto 

dos clássicos de usinagem de metais c que cx.igiriam siste 

mas de copiamento e/ou comando numérico complexos e onero 

sos, além de pessoal altamente especializado. Tal vanta

gem é ampli f .i cada enormemente se a peça a ser trabalhada 
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for constituída de um material de média ou alta resistên

cia mecânica. 

A UEE abrange um vasto campo de aplicabilidade 

industrial na usinagem de metais. Entretanto,a preços co~ 

petitivos, a UEE é utilizada na fabricação de ferramen

tas, matrizes para forjamento e estampagem, moldes, matri 

zes de corte e micro-usinagens em equipamentos de 

res, instrumentos científicos etc. 

3.3.2. Retificação por Eletroerosão- REE 

moto-

A retificação por eletroerosão (REE) é um méto

do de remoção de metal por meio de descargas elétd.cas a 

alta frequência entre uma ferramenta giratória e uma peça 

a ser usinada, as quais são separadas entre si e banhadas 

por um fluido dielétrico - normalmente óleo hidrocarbone

to filtrado A Figura 26 mostra esquematicamente o pro-

cesso. 

d& ovonço 

Fig. 26 - Componentes básicos de uma retifica
dora eletroerosi.va 10 

Nas máquina REE, o "gap" é servocomandado, com 

um ajuste normalmente compreendido entre 8 e 12 pn; os g~ 

radares utilizados cobrem uma faixa de 30 a 100 V, 0,5 a 

200 A e 2 a 500 KHz. O elétrodo-ferramenta giratório, nor 



malmente de grafite, tem uma velocidade tangencial varian 

do em uma faixa de 0,5 a 3,0 m/s. 

Máquinas de retificação por eletroerosão ainda 

nao sao fabricadas no Brasil, mas sao disponíveis nos paE 

ques industriais dos Estados Unidos, RÚssia, Hungria, Suí 

ça, dentre outros. Uma fresadora horizontal ou uma retífi 

ca plana convencional pode ser adaptada para o processo, 

desde que se acople à mesa da máquina um reservatório a

propriado para encerrar o líquido dielétrico, bem como um 

gerador conveniente. O método também é possível ser exec~ 

tado em u' a máquina UEE, após se montar a roda-ferramenta 

no eixo vertical do cabeçote e transferir o sistema de 

servoavanço deste para a mesa da máquina. 

Pode-se obter, com a REE, maior precisão na re

tificação de materiais duros, tais como ferramentas con

formadoras ou carbonetos metálicos engastados em barras, 

muito embora sua velocidade de remoção de material seja 

baixa. Com rodas-ferramenta acuradas, a REE assegura tole 

râncias de até 2,5 ?m, sendo comum se obter ± 5 ?m; acab~ 
menta superficial da ordem de O ,2 f'm RMS é o melhor que 

se consegue ao se utilizar rodas de grafite. Ferramenta 

de latão também é indicada ao processo, principalmente na 

usinagem de peças de seções delgadas; no entanto, além de 

ser mais difícil usiná-la com acuracidade elevada, é mais 

dispendiosa que a de grafite. 

A REE, afora as aplicações citadas, e indicada 

na retificação de metais quebradiços e formas frágeis, d~ 

vi do à ausência de forças de corte significa ti v as no pro

cesso. 

3.3.3. Serrament~or Eletroerosão- SEE 

O serramento por eletroerosão (SEE) e uma varia 

çao da UEE que combina o movimento da serra de fita com a 

erosao elétrica da peça, como indica a Figura 27. MovendQ 

-se rapidamente ( 25 a 30 m/s) a ares ta de corte da fi ta 
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de aço especial com espessura nominal de 0,635 mm é guia

da na peça por insertos de cmbonetos metálicos. Um corte 

de 0,794 mm é realizado no material usinado e, diferente

rrente da UEE, o "gap" não é controlado, nem se utiliza um 

dielétrico fluídico no processo, mas um fluxo de agua res 

fria a peça, não evitando a contínua formação de arco elé 

trico, sob condições de alta amperagem e baixa voltagem 

(6 a 24 V) • 

L-Largura do Corto 

Fig. 27 - Esquema de funcionamento de u' a máquina 
de serrar por eletroerosão 10 

Como nos demais processos eletroerosivos, nem a 

ferramenta nem a peça sao sujeitas a maiores esforços de 

corte. Durante a usinagem, é necessário fazer-se uma aju~ 

tagem precisa entre a velocidade de avanço da mesa de tr~ 

balho e a velocidade de erosão do arco elétrico, evitando 

assim o contato físico entre ferramenta e peça, descarac

terizando e prejudicando o processo. 

Estruturas celulares frágeis podem ser cortadas 

pela SEE, sejam elas de alumínio, aço inoxidável, titânio 

etc. Outro campo de utilização vantajosa da SEE e o corte 

de tubulações de trocadores de calor de paredes finas ,bem 

como peças similares. O processo não deixa rebarba, nem 

tampouco produz achatamento das bordas da peça usinada. 
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3.3.4. Corte com Fio por Eletroerosão- CFEE 

O corte com fio por eletroerosão (CFEE) e uma 

forma especial de usinagem por eletroerosão na qual o elé 

trodo-ferramenta é um fio condutor que se move continua

mente. O fio tensionado de cobre, latão, tungstênio ou m~ 

libdênio, tem pequeno diâmetro, da ordem de 50 a 300 Jlnt, 

ou menor, e e guiado para produzir um corte estreito e re 

to. Geralmente, um movimento programado, ou numericamente 

comandado, guia o corte, enquanto a sua largura é ditada 

pelo controle de energia de descarga. A figura 28 aprese!! 

ta o processo básico de corte com fio por eletroerosão,n~ 

mericamente comandado. 

As duas maiores limitações do CFEE dizem respe~ 

to ao fato do processo não executar cavidades cegas e ao 

cus to do equipamento, avaliados entre cem e trezentos mi 1 

dÓlares, dependendo do tamanho, ve rsati !idade, acuracida

de e sofisticação do sistema. Em contra-partida, enquanto 

na UEE elétrodos complexos representam cerca de 40 a 60% 

do preço total da peça usinada, os custos relacionados com 

o fio de corte, no CFEE, ut.ilizado uma única vez, são bai 

xos. 

A velocidade de corte do processo é muito bai

xa, também. Na usinagem de carbonetos de 25 mm de espess~ 

r a obtém-se uma velocidade de, apenas, 15 mm/hora; peças 

de aço temperado são cortadas a uma velocidade duas vezes 

maior que essa, para igual espessura. Trabalhando-se a es 

sa "rapidez", consegue-se um acabamento superficial de 

cerca de 40 )Jm RMS, mui to rugoso, portanto. Um acabamento 

refinado sacrifica a velocidade de corte, sendo a recípr~ 

ca, verdadeira. 

Há dois tipos básicos de máquinas CFEE: o pri

meiro, mais antigo, apresenta o sistema-guia do fio, esta 

cionário, enquanto a peça se move; na outra configuração, 

há uma inversão no movimento relativo entre a peça usina

da e o sisten\a-guia da ferramenta. Enquanto no prime:iro ti 



I. 

2. 

CD- BOBINA DE FORNECIMENTO 
DO FIO DE CORTE 

2. -DISPOSITIVO TENSOR 

3. -GUIA DO FIO 

4. - CURSOR " X" 

5. -MOTOR DE PASSO DO EIXO "X" 

6 -CURSOR "Y" 

7. -MOTOR DE PASSO DO EIXO "Y" 

SINAL 

DO "GAP" 

8. -MOTOR DE ACIONAMENTO DO FIO 

9. -FIO DE CORTE 

10 -·SISTEMA DE REBOBINAMENTO DO FIO 

11 ... PEÇA USINADA 

GERADOR 

4. 

d - diômelro do fio de corte 
D - dielétrico 
G - "gop" de serviço 
L - largura do corte 
V- velocidade do fio 

Fig. 28 - Sistema de corte com fio por eletroe
rosao que utiliza comando numérico' 0 
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po o sistema--guia do fio é mais robusto e fornece uma me

lhor acuracidade, no segundo, há uma compensão relaciona-
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da à massa da peça, cuja seçao transversal seja variável, 

além desse sistema simplificar o carregamento e descarre

gamento do material na mesa de serviço. 

O dielétrico utilizado no processo é água fil

trada c desioni zada e, em menor escala, óleo hidrocarbone 

to. A peça pode ser usinada totalmente submersa nesse lÍ

quido, como na UEE, ou apenas sob um banho de um a três 

jatos di elétricos concentrados na zona de corte. 

A utilização do CFEE permite a usinagem de for-

mas complexas, quais 

gabaritos, lapidação 

sejam, engrenagens, polias,catracas, 

de monocristais, cantos quadrados 

internos etc,, em materiais condutores de eletricidade. 

Matrizes para conformação mecânica e execução de perfis 

complexos são também aplicações correntes do CFEE. 
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4. MÁQUINAS 1 FERRAMEN'l'AS E ASPECTOS ECON0MICOS DA USINA

GEM DE ~ill'fAIS POR ELETROEROSÃO 

4. 1. Generalidades 

Uma vez discutidos os fundamentos da UEE, anali 

sam-se, neste capítulo 1 os equipamentos e as ferramentas 

utilizadas nesse processo. Devido às características ine

rentes à UEE, cujos fundamentos diferem completamente da

queles pertinentes à usinagem convencional, as máquinas e 

as ferramentas empregadas no processo eletroerosivo, dis-

tinguem-se daquelas usadas tradicionalmente na usinagem 

de materiais, como será visto a seguir. 

O capítulo é complementado por uma análise com

parativa dos custos de fabricação de uma matriz para for

jamento 1 executada por fresanento por copiamento e por UEE. 

Este método mostra-se competitivo e, em algumas aplica

çoes nesse campo, é absolutamente imprescindível as moder 

nas ferramentarias. 
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4. 2. Máquinas UEE 

li. usinagem por eletroerosão, mais que um proce~ 

so de usinagem, é uma técnica na qual a forma trabalhada 

é reproduzida pelo perfil da ferramenta. A partir do mo

mento em que essa reprodução é fiel, o interesse pelo pr~ 

cesso aumenta, pois ele oferece a possibilidade de execu

tar impressões ou furações de quaisquer formas em todos 

os materiais condutores de eletricidade. 

A "fidelidade de reprodução" será tanto melhor 

ã medida que o posicionamento, a orientação c a trajetó -

ria do elétrodo-ferramenta, em relação à peça, forem per

feitamente determinados. Tais necessidades exigem u' a má

quina que, além de um posicionamento preciso, possa asse

gurar, no tempo, a perpendicularidade, a linearidade e a 

estabilidade do eixo de deslocanento da ferramenta. 

Na máquina, esses imperativos geométricos expr~ 

mcm-se pela necessidade de se ter u'a máquina rígida, es

tável, com guias precisas e um sistema de resfriamento do 

dielétrico que minimize o surgimento de deformações térmi 

cas, condições básicas para a obtenção dos resultados al

mejados. 

Sendo numerosas as aplicações da usinagem por ~ 

letroerosão em nossos dias, é lógico que deve haver um ca 

sarnento entre a reprodução fiel, o posicionamento preciso 

e o emprego econômico do processo, na prática. Isso acar

retou o surgimento de três famílias de máquinas- ferramen

ta eletroerosivas, a saber: 

- pequenas máquinas para operações de superaca

bamento e alta precisão: destinam-se à indús

tria eletrônica, laboratórios de pesquisa (na 

separação de monocristais, por exemplo), tec

nologia de reatores atômicos e outras aplica

ções que envolvem problemas de producão. 
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- máquJnas uni ver sais médias: têm largo emprego 

na fabricação geral de ferramentas e moldes 1 

bem como na execução de furos afilados de ex

trema precisão. 

grandes máquinas e máquinas especiais: sao u

tilizadas na fabricação de matrizes e moldes 

de grandes dimensões, ferramentas para carro

cerias na indústria automobilística etc. 

Em todos os tipos de máquinas de usinagem por e 

letroerosão comercializados, distinguem-se três conjuntos 

principais: 

4.2.1- um mecânico, composto de uma base e sua 

respectiva coluna, um cabeçote ele usina 

gem, uma mesa de serviço e um sistema 

de fixação para a peça e para o e létro

do-fcrramenta. 

4.2.2 - um elétrico, composto de um gerador ele 

troerosivo, um sistema regulador do a

vanço do cabeçote (normalmente híbrido) 1 

um termo-resistor para monitoração ela 

temperatura do dielétrico e demais meca 

nismos e órgãos elétricos componentes 

dos diversos tipos de máquinas-ferrame~ 

ta eletroerosivas. 

4.2.3- um hidráulico, composto pelo sistema de 

bombeamento e filtragem do fluido dielé 

trico, um reservatório de usinagem e t~ 

do o circuito que assegura a circulação 

elo líquido de serviço. Em grande parte 

das máquinas de usinagem por eletroero-

são, notadamente naquelas construídas 

nos últimos quinze anos, há outros ór

gãos hidráulicos, tais como o comando e 

o mecanismo de avanço do elétrodo-ferra 
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menta (nas primeiras máquinas, este sis 

tema era eletromecânico; hoje 1 passou a 

ser eletro-hidráulico). 

4.2.1. Conjunto Mecânico 

Para assegurar uma boa usinagem, o conjunto me

cânico de u'a máquina UEE deve possuir boa rigidez e seus 

elementos móveis devem ter movimentos bastante precisos. 

Devido às características diferentes de traba-

lho, a estrutura das máquinas-ferramenta e letroe rosi v as 

tem uma construção mais leve que a das máquinas-ferramen

ta tradicionais. 

A base da máquina, geralmente fundida ou solda

da, comporta uma coluna que, por sua vez, suporta um cabe

çote porta-elétrodo, mostrados na Figura 29. A coluna tam 

bém é fundida ou soldada e deve ser bem dimensionada e 

nervurada, pois os esforços desenvolvidos pelo gás e pelo 

calor durante a usinagem não são desprezíveis, principal

mente para níveis de corrente superiores a 100 A. Não há 

de se esquecer que a sua deformação, em função ela temper":l: 

tura, eleve ser muito pequena. 

A mesa de serviço, montada sobre a base, pode 

se deslocar horizontalmente segundo os dois eixos de co

ordenadas retangulares, facilitando assim o posicionamen

to preciso da peça em relação ao elétrodo. 

O cabeçote porta-elétrodo deve possuir precisão 

de movimento elevada, porque é ele quem assegura o deslo

camento do elétrodo em relação à peça. Esse movimento ver 

tical é servocomandaclo, baseando.:..se o sinal de referência 

do sistema de controle na diferença ele potencial entre a 

peça e o elétrodo. Há cabeçotes de acionamento eletromecâ 

nico e eletro-hidráulico, além dos manuais, nas máquinas 

surgidas e comercializadas durante as Últimas três déca

das. 
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Fig. 29 - Equipamento utilizado no processo 
de usinagem por eletroerosão 

4.2.2. Conjunto Elétrico 
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O elemento-chave do conjunto elétrico de u'a má 

quina UEE é o gerador elétrico. Ele é, por assim dizer, o 

"coração" do processo eletroerosivo, responsável que é 

pelo fornecimento de energia à máquina-ferramenta. 

A Figura 30 apresenta vários tipos básicos de 

circuitos elétricos utilizados pelos fabricantes de máqu~ 

nas UEE para fornecer pulsos de corrente contínua as ma

quinas eletroerosivas. Nenhum tipo particular, no entan

to, é adequado a todas as condições de usinagem. 

Os diversos circuitos apresentados representam, 

na ordem cronológica em que foram sendo uU.lizados 1 as 

principais etapas no desenvolvirrento do projeto de gerad~ 

res elétricos. 

A maioria das máquinas pioneiras utilizava ver-

soes· sofisticadas do circuito da Figura 30-a. Conhecido 

tecnicarrente como um"circuito RC", ele também é chamado 
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Fig. 30 - Seis tipos básicos de geradores 
elétricos para UEE 11 

de "circuito Lazarenko" e "circuito ele relaxação", pois e 

le armazena uma carga por um período de tempo e então se 

"relaxa", ao descarregá-la através de uma resistência.Ne_o;_ 

te caso, a carga é armazenada por um capacito r e liberada 

através da baixa resistência do "gap" de descarga ioniza

do. 

O elétroclo-ferramenta e a peça formam, na verda 

de, um outro capacitor, conectado em paralelo com o capa-

citor do circuito, que é escolhido 

tância elétrodo-peça possibilite a 

de modo que a capaci-

descarga através do 

"gap". Essa capacitância do "gap" varia de 0,01 a 100 )JF, 

durante o uso normal. 
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O valor da resistência, que determina a veloci

dade de carregamento do capaci tor, e a capaci tância em p~ 

ralelo, devido ao "gap", determinam a frequência de des

cargas do circuito de relaxação que 1 apesar de simples e ro 

busto, é extremamente limitado na sua capacidade de· remo

ção de metal. O circuito RC presta-se muito bem para ope

raçoes de acabamento. 

O circuito básico apresentado na Figura 30-b e 

o de um gerador rotativo de impulsos. Concebido para pro

porcionar maiores velocidades de remoção de metal que os 

circuitos de relaxação, este circuito permite que um ger~ 

dor de corrente contínua de alta frequência, padrão, seja 

usado para produzir pulsos unidirecionais. 

No gerador rotativo, o capacitar é carregado a

través de um díodo, em meio ciclo; no meio ciclo seguin

te 1 a soma da tensão elétrica do gerador com a do capaci

tar carregado é aplicada ao "gap", através de pulsos lon

gos e 1 consequentemen te 1 ii baixa frequênci a de ope raça o 1 

não-ajustável. Isso permite uma remoção de metal a veloc.i 

dades bastante elevadas e um acabamento superficial extre 

mamente rugoso. 

Introduziram-se, então, os geradores valvulados 

- Figura 30-c - consistindo na substituição do resisto r 

do circuito básico de relaxação mostrado na Figura 30-a 

por um conjunto de válvulas conectadas em paralelo (mos

trada esquematicamente como uma única, na Figura 30 .c).COE: 

ven.ientemente controlado, o banco de válvulas torna-se, 

com efeito, um res.istor variável, funcionando no circuito 

como o dispositivo .interruptor, responsável pela frequên

cia de descarga no "gap" e pela magnitude energética de 

cada descarga. Isso e assegurado pelo oscilador de fre

quência fixa, através da interrupção periÓdica da corren

te do "gap". 

Há uma grave restrição para esse 

as características elétricas 

tipo 

das 

de circui 

válvulas to, contudo, 

(alta tensão, baixa amperagem) não são diretamente compa-
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tiveis com as condições elétricas exigidas pelo "gap" em 

regime de desbaste (alta amperagem e tensão relativamente 

baixa). A Figura 30-d ilustra esquematicamente o uso de 

transistores substituindo as válvulas. Neste circuito, o 

interruptor é acionado por um oscilador de frequência a

justável e não requer o uso de capacitares em paralelo com 

o ugap ... 

Tais geradores deram um novo alento ao processo 

eletroerosivo, uma vez que os transistores permitem altas 

amperagens e baixas voltagens e funciona como um eficien 

te dispositivo interruptor. Nos circuitos transistoriza-

dos, o sinal do oscilador controla não apenas o fim do 

pulso, mas também o tempo durante o qual o pulso é libera 

do entre o elétrodo e a peça, permitindo que o pulso ger~ 

do seja totalmente controlado. 

Entretanto, o tempo de ionização do "gap" varia 

de descarga para descarga, exigindo um circuito com retro 

ação, l,igura· 30-e. Esse circuito mantém o tempo de dura

ção do pulso e a corrente de pico, adequando, contudo, a 

frequênci a de descarga, com as variações do tempo de ioni 

zação do "gap". 

A Figura 30-f apresenta a mais nova concepçao 

de geradores elétricos empregados no processo de usinagem 

por eletroerosão. Um dos parâmetros monit.orados é o avan

ço do elétrodo, diferentemente dos outros geradores. A in 

teração entre o gerador e o servomecanismo de avanço do e 

létrodo é feita por meio de controle adaptativo. 

O "gerador ideal", capaz de controlar todas as 

variáveis que afetam o processo de corte, está longe ,ain

da, de ser desenvolvido. Afinal de contas, corte consis

tente, velocidade de remoção de metal elevada, acabamento 

superficial refinado, e baixo desyaste do elétrodo, pare

cem se contrapor. E, embora um gerador possa ser ajustado 

para fornecer um compromisso satl.sfatório para uma combi 

nação particular elétrodo/peça, dificilmente a sua efi-

ciência será a mesma para todas as combi.nações imaginá-
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veis de materiais metálicos, sejam os seus elementos ele

trônicos ativos, válvulas, transístores ou circuitos in te 

grados digitais. 

Isso só será exequível quando o conhecimento e 

o controle dos parâmetros de corte para quaisquer combin~ 

ções de materiais possibilitarem a formulação de relações 

quantitativas bem definidas e e fi cientes. 

4. 2. 3. Conjunto Hidráulico 

A maioria das máquinas UEE mais recentes possui 

duas unidades distintas de circulação fluídica: o circui

to hidráulico que alimenta o servo-sistema de acionamen

to do cabeçote eletroerosivo e o circuito hidráulico do 

sistema di elétrico, mostrados esquematicamente na Figura 

29. 

O servo-sistema de acionamento do cabeçote por·

ta-ferramenta é geralmente constituído por um cilindro h~ 

dráulico operado por uma válvula eletro-hidráulica. Suas 

características dinâmicas asseguram uma boa resposta do 

sistema aos sinais de perturbação provenientes da varia

çao no espaçamento elétrodo-ferramenta/peça e consequen

tes flutuações na tensão no "gap". 

As máquinas-ferramenta eletroerosivas incluem 

também um sistema dielétrico para enchimento do reservató 

rio de serviço em que a peça a ser usinada é imersa. Há 

dois métodos básicos de enchimento desse reservatório de 

serviço: aplicação de ar sob pressão ao fluido contido no 

tanque de dielétrico, ou bombeamento do fluido dielétrico 

desde esse tanque até o reservatório de serviço por 

de bomba centrífuga. Em ambos os métodos, atingindo 

meio 

' o n~-

vel desejado de dielétrico no reservatório de serviço, o 

fluido retorna, por gravidade, para o tanque de dielétri

co e e aí resfriado e decantado. O sistema de resfriamen

to é constituído por alguns tubos aletados, por onde cir

cula água da própria instalação fabril. 
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O circuito hidráulico de dielétrico é compleme~ 

tado por um sistema que inclui unidades de lavagem do 

."gap" por injeção ou sucção do fluido dielétdco, e por 

unidade de filtragem do dielétrico, de cuja eficiência d~ 

pende mui to a qualidade do acabamento da superfície' usin~ 

da. Sob condições severas de desbaste 1 utilizam-se as má

quinas mais modernas de uma unidade de flltragem ele fari-

nha diatomácea, que tem capacidade de remover 

tidade de cavacos do fluido dielétrico sem os 

grande qua!! 

problemas 

de manutenção que envolvem os flltros de cartucho normal

mente utllizados. 

4. 3. Ferramentas UEE 

As brocas, na furação; as serras, no serramento; 

as fresas, no fresamento; as ferran~entas de barras 1 no 

torneamento, são substituídas 1 na usinagem por e letroero

são, por um elétrodo-ferramenta cuja seção frontal tem o 

mesmo contorno da superfície a ser uslnada. 

Se, por um lado, a fabricação dessa ferramenta 

e mais demorada e mais cara que a da ferramenta convenciQ 

nal, por outro, assegura a reprodução fiel da gravura eles 

sa ferramenta na peça usinada. Ela pode ser utilizada por 

diversas vezes 1 dependendo da deterioração ela forma prQ 

vocacla pelo desgaste em serviço e da precisão geométrica 

exigida para a peça uslnada. 

A seleção do material e do processo de fabrica

çao do elétrodo-ferramenta é uma tarefa decisiva nao so

mente sob o ponto de vista tecnológico 1 como também econô 

mico. Em algumas aplicações, o custo do elétrodo podere-· 

presentar mais que a metade do custo total da peça usina

da por UEE. 

'rodos os materiais condutores de eletricidade 

podem se prestar a fabricação da ferramenta eletroerosiva. 

Teoricamente, os materiais que possuem os mais elevados 
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pontos de fusão e sublimação e as menores resistividades 

elétricas constituir-se-ão nas melhores ferramentas. 

Os materii:üs consagrados pela prática na confcc 

çao de elétrodos são os seguintes: 

- 4.3.1- Cobre eletrolítico 

- 4.3.2- Grafite 

- 4.3.3- Cobre ao telúrio, ao cromo, ou ao dmm 

bo 

- 4.3.4 -Cobre ao tungstênio 

- 4.3.5 -Tungstênio à prata 

- 4.3.6- Liga de alumínio (Silumin) 

- 4.3.7- Latão 

- 4. 3. 8 - 1'ungstênio. Molibdênio 

- 4. 3. 9 - Aço. 

4.3.1. Cobre Eletrolítico 

~ largamente utilizado em UEE. De baixo custo, 

pode ser fabricado por deformação a frio ooa quente; por 

extrusão; por trefilação; por estiramento; por galvano

plastia e pelos métodos tradicionais de usinagem, 

As propriedades físicas desse material, mais im 

portantes a UEE, são as seguintes: 

-massa específica: 8,9 Kg/dm3 (a 20 °C) 

- ponto de fusão: 1.083 °c 

- resistividade elétrica: 0,017 pS"lm (a 20 °C). 

O cobre retificado produz um acabamento super

ficial extremamente preciso na peça usinada; o desgaste 

da ferramenta fabricada com esse material é maior que a

quele obtido com grafite. 

Em máquinas UEE com geradores de relaxação, o 

cobre eletrolítico apresenta um desempenho de usinagem ex 
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celente; em geradores de pulso controlado, contudo, seu 

desempenho cai um pouco. 

4.3.2. Grafite 

Muito utilizado em UEE. De baixo custo, a ferr~ 

menta de grafite é fabricada pelos processos convencio-

nais de usinagem. 

A anisotropia do grafite exerce uma influência 

muito grande sobre as suas propriedades elétricas e térmi 

cas, que variam sensivelmente segundo as diversas 

çoes predeterminadas, 

dire-

Suas propriedades físicas mais significativas a 

UEE sao as seguintes: 

- massa específica: 1,6 a 1,85 Kg/dm3 (a 20 °C) 

- temperatura de sublimação: 3.600 °C 

- i:esistividade elétrica: 8 a 15 11Slm (a 20 °C), 

O tamanho do grão de grafite é decisivo à obten 

çao de uma boa qualidade superficial da peça usinadai3rãos 

finos asseguram um Ótimo acabamento, enquanto grãos maio

res propiciam uma rugosidade superficial de baixa qualid~ 

de. 

O grafite presta-se melhor 

pamento que utiliza gerador de pulso 

com aquele do tipo relaxação. 

a usinagem 

controlado 

com equi-

do que 

A ferramenta de grafite é praticamente insensí-

vel aos choques térmicos e sua deformação é desprezível. 

Entretanto, as partículas desprendidas da ferramenta, de

vido ao seu desgaste, têm características abrasivas e po

dem danificar as guias da máquina-ferramenta eletroerosi

va. 
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4.3.3. Cobre ao Telúrio, ao Cromo ou ao Chumbo 

A adição de 1 a 3% de telúrio, cromo ou chumbo, 

no cobre eletrolítico, melhora a usinabilidade do cobre, 

na fase de fabricação do elétrodo. 

Essa prática é comum apenas em ferramentas de 

geometrias complexas, O desempenho da UEE, com esses elé

trodos, é pior do que o obtido com ferramentas de cobre e

letrolftico: o desgaste dos elétrodos é 15 a 25% maior e 

a velocidade de remoção de material é cerca de 10% menor. 

4. 3. 4, Cobre-Tungstênio 

O cobre-tungstênio é um composto de pós de tun~ 

tênio (50 a 80%) e de pós de cobre (50 a 20%). Â medida 

CJLE se aum~nta o teor de tungstênio no composto, é dificultada 

a fabricação da ferramenta, melhora o seu desgaste em op~ 

ração eletroerosiva e descresce a velocidade de 

de material. 

remoçao 

Os principais parâmetros físicos desse composto 

sao os seguintes: 

- massa específica: 15 a 18 Kg/dm3 (a 20 °c) 

- resistividade elétrica: 0,045 a 0,055 ~Qm (a 

20 °C) , 

O custo do cobre-tungstênio é maior que o dos 

materiais citados anteriormente. Ele tem um excelente de

sempenho em qualquer gerador eletroerosivo e é partícula!: 

mente indicado na fabricação de ferramentas que 

detalhes finos, 

4.3.5. Tungstênio a Prata 

possuem 

Apresenta características um pouco melhores que 

o cobre tungstênio. Devido ao seu elevado custo, torna-se 

praticamente prdbitiva a sua utilização em operações ordi 
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nárias de eletroerosão. Para cortes rasos, o elétrodo de 

tungstênio à prata dispensa um sistema auxiliar de lava

gem. 

Suas propriedades físicas relevantes a UEE, sao 

as seguintes: 

-massa específica: 12,1 a 17,0 Kg/dm3 (a 20 °C) 

- resistividade elétrica: 0,021 a 0,041 uDm (a 

20 °C) . 

4.3.6. Liga de Alumínio (Silumin) 

A composição nominal dessa liga é a seguinte: 

85% Al, 11% Si, 0,4 a 0,6% Mg, 1% Zn, 1% Mn, Fe, Cu. 

Essa liga tem um custo relativamente baixo e é 
utilizada na fabricação de ferramentas destinadas à usina 

gem de aço e metais nobres, cujas cavidades são de gran

des dimensões (superiores a 50 cm2). Seu desempenho com 

circuito RC deixa muito a desejar. 

O silumin é facilmente usinável pelos méitodos 

convencionais; ferramentas de silumin podem ser fundidas 

sem maiores problemas, 

Utilizando-se ferramenta desse material, o va

lor da corrente de descarga pode alcançar até 270 A, per

mitindo· uma velocidade de remoção de material de cerca de 

290 mm3/mín; o desgaste da ferramenta é maior do que o ob 

tido com o cobre eletrolítico. 

4.3.7- Latão 

Apesar de poder ser empregado na usinagem por ~ 

letroerosão de quase todos os metais, ser disponível co

nBrcialmente sob diversas formas e ter um custo muito a

cessível, a ferramenta UEE de latão apresenta um desgas

te mui to elevado. 

Com geradores de relaxação, seu desempenho é 
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muito ruim, melhorando com a utilização de geradores de 

pulso controlado. 

4,3.8, Tungst~nio. Molibd~nio 

são indicados na usinagem de mi era-orifícios 1 

devido ao pequeno desgaste da ferramenta. 

Encontram-se no mercado sob a forma de fios, 

barras e tubos. Os elétrodos de tungstênio t~m um desemp~ 

nho muito bom junto aos geradores de relaxação. Esse de

sempenho cai um pouco quando se utiliza um gerador de pul 

so controlado. 

As principais propriedades físicas do tungst~

nio (1'1) e molibdênio (Mo) são as seguintes: 

- massa específica: 
3 

19,3 Kg/dm 
o 

(a 20 C) 

(1'1) e lO ,2 (~1o) 

- temperatura de fusão: 3. 380 °c (l'l)e 2.620 °c 
(Mo) 

- resistividade elétrica: 0,055 pQm (\1) e 0,057 

pQm (Mo) (a 20 °C). 

4.3.9. Aço 

Apesar de ser facilmente fabricada, a ferramen-

ta eletroerosiva de aço proporciona uma usinagem muito 

mais lenta que aquelas obtidas com ferramentas de cobre 

ou grafite; o desgaste é satisfatório apenas quando se u

sinam peças de determinados tipos de aço. 
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4.4. Aspectos Econômicos da Fabricaç_ão de u'a Matriz pa 

ra Forjamento por UEE e Fresamento por Copiamento 

4. 4 .1. Generalidades 

A fabricação de matrizes para processos de con

formação pode ser realizada, na atualidade, por quatro pr~ 

cessos básicos: fresamento por copiamento, usinagem por e

letroerosão, usinagem por comando numérico (CN) e comando 

numérico assistido por computador (CNC) . 

A necessidade de Se fabricarem matrizes de boa 

qualidade a preços competi ti vos exige para cada aplicação 

uma análise criteriosa dos processos mais indicados a essa 

aplicação. Geralmente há um processo ótimo para a usinagem 

de uma peça ou de um lote de~ peças. 

Os fatores mais importantes a serem levados em 

conta na seleção do processo de fabricação são a geometria 

da cavidade qa matriz a ser usi.nada, o material que a con~ 

titui, o tamanho dessa matriz e as potencialidades e limi

tações dos equipamentos disponíveis na ferramentaria que e 

xecutará o servi.ço de usinagem. 

No fresamento por copiamento, deve-se desenvol-

ver um modelo completamente detalha.do da configuração a 

ser usinada e fazer a traçagem da forma da cavidade. 

Na UEE, há necessidade de se fabricarem um ou 

mais elétrodos que reproduzam a cavidade da peça a ser usi 

nada. 

Na usinagem por comando numérico (CN) ou comando 

numérico assistido por computador (CNC) , a configuração a 

ser usinada deve ser inteiramente programada e introduzida 

na unidade de comando. No Brasil, as máquinas CN e CNC são 

ainda escassas ou simplesmente inexistem nas ferramenta-

rias. A fabricação de matrizes resume-sé~, pois, ao fresa

mento por copiamento e usinagem por eletroerosão. 

Respaldado pelo trabalho de Rodrigues et ali i 1 2 
, 
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far-se-á uma análise comparativa dos custos de fabricação 

de uma matriz para forjamento fabricada por fresamento por 

copiamento e UEE. 

A Tabela 4.1 mostra a sequência normal de opera

çoes da fabricação de uma matriz para forjamento, Em ambos 

os processos, fresamento por copiamento e UEE, utilizaram

-se seis etapas principais na execução de uma matriz para 

forj amento de um garfo de engate empregado em uma caixa de 

velocidades para veículos de carga. 

4. 4. 2. Descrição da ~1atriz Usinada 

Os blocos de cada matriz, de aço temperado,mediam 

381 x 407 x 305 mm. O projeto da matriz previa três cavida

des, a saber: 

- uma "estação roladora", na qual o material bru

to do garfo sofre uma conformação inicial para 

adequar a sua distribuição de volume .à estação 

seguinte; 

- uma gravura de pré-forma, em que a geometria da 

peça obtida e uma configuração grotesca do gar

fo de engate, com acentuada presença de rebar

ba; 

- uma gravura final ou de acabamento, na qual a 

peça acabada é obtida com as tolerâncias especi 

ficadas no projeto. 

Essa matriz é utilizada em um martelo eletro-hi

dráulico de 2.500 lbf (11.000 N); as configurações das duas 

partes são idênticas. 

4.4.3. Análise dos Tempos de leabricação da Matriz 

A Tabela 4. 2 indica os tempos globais das opera

ções para ambos os processos; considerando-se que a "esta

ção róladora" pode ser feita economicamente por usinagem 
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convencional e está presente em ambos os blocos, seja naqu~ 

le fabricado por UEE 1 seja naquele fabricado por fresamento 

por copian'Cnto; seus tempos de fabricação e custo não foram 

computados nesta análise. 

Tab. 4. 2 - Tempos de fabricação da matriz para 
cada processo utilizado 

FRESAMENTO POR COPIAMENTO USINAGEM POR ELETRO EROSÃO 

Operação Tempo Operação empo 

<h> <h) 
----------- ---- ----

•rraçagem e Montagem 16 Traçagem e Montagem 5 
--:----- -------- ---

Fresamento de desba~ Usinagem de desbaste 

te, acabamento e a- troca de elétrodo e 15 

bertura de aloj ame!_l 68 sinagem de acabament 

to de excesso de ma-

terial 
-----~-·-·---·-----------------~--- --------- -~------- ---·--------------

Ajustagem 14 Abrasão superficial 18 
------------- ------------~-----~-------------

- - Abertura do alojamen 

to de excesso de ma 10 

te ri al 

Tempo total ('r t) 98 (Tt) 48 

Depreende-se, da Tabela 4. 2, que o tempo de fabricação da 

matriz por UEE é pratican~nte igual à metade do tempo gasto 

pelo fresamento, conslderando-se que os elétrodos de desbas 

te e acaban~nto foram comprados prontos. 

4.4.4. Análise dos Custos de Fabricação da Matriz 

Os investimentos de capital (Ci) do fresarrento por 

copiamento (FC) e da usinagem por eletroerosão (UEE) é des

crito a seguir: 
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- FC : Fresa copiadora pesada., Cr$10.850,000,00 

- UEE: Máquina eletroerosiva ... Cr$ 4.700.000,00 

Fresa copiadora leve ...• Cr$ 3.550.000,00 

Considerando-se um período de dez anos para amor 

tização do equipamento e uma capitalização periódica tri

mestral, à taxa de 2% ao trimestre, o fator de recuperação 

do capital, FRC = 0,03656. Convém ressaltar que a correçao 

monetária dos equipamentos será suposta igual para todos ~ 

les e, portanto, não será levada em conta nesta análise com

parativa. 

O custo horário do investimento é obtido empre

gando-se a fórmula 4.1 

Ci . FRC 
chi = 900 ( 4 .1) 

desde que os equipamentos trabalhem 900 horas por trimes

tre, cada um.· Assim, vem: 

FC : 10.850.000,00 X 0,03656 chi = ------- 900 _____ _ 

ou seja: 

Chi = Cr$440,75/hora 

UEE: = 8,250,000,00 X 0,03656 9oo _____ _ 

ou seja: 

chi = Cr$335,13/hora. 

Considerando ainda um custo de mão-de-obra(Ch ) mo 
de Cr$500 ,00/hora, incluídas as obrigações sociais e de-

mais despesas com o pessoal; um custo de preparação do blo 

co e aquisição do material (Cpb) da ordem de Cr$ 120.000,00; 

um custo de cada um dos dois dispositivos ]X)rta-elétrodo(C ) 
pe 

igual a Cr$5.500,00 e um custo de Cr$26.000,00 para cada~ 

létrodo de grafite, de desbaste ou de acabamento (C f), cu e -
ja vida útil (V ) é de doze gravações e, portanto, seis ue 
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matrizes, cada par de elétrodos , calcula-se o custo total 

de fabricação para cada matriz (CT): 

Assim, o custo de fabricação por 

cesso de fresamento por copiamento, CT, de 

fórmula 4.2, vale: 

( 4. 2) 

matriz,pelo pr~ 

acordo com a 

CT = (440,75 + 500,00)x 98 + 120.000,00 = 

= 212.193,50 

C = Cr$212.193,50 por matriz. 
T 

( 4 • 3) 

onde S, é um custo variável dos elétrodos e dos n dispositi_ 

vos de fixação dos n tipos distintos de elétrodos, que de

pende do número (N) de matrizes a ser fabricado: 

n 
CN = 1 ); ( j . C f + C ) . 

N i=l e· pe 1 
( 4 • 4) 

onde j é um numero inteiro positivo que satisfaz às segui~ 

tes condições: 

N < j 

"' 
N 

1 + 1 v + 1 v + ue ue 

Para o caso em análise, 

CT = (335,13 + 500 ,00) X 48 

ou seja, a parcela do custo total CT, 

quando se utiliza a UEE, independe do 

fabricadas. 

( 4 . 5) 

+ 120.000,00 + c n 

de Cr$160.086,24, 

número de matrizes 

Se se pretende fabricar uma única matriz(N = 1), 

o custo variável Cn será determinado utilizando-se as ex

pressões 4.4 e 4,5, levando-se em conta que: 



Vida útil de cada jogo de elétrodos 

Tipos diferentes de elétrodos 

(i = 1) e outro de acabamento 

vos dispositivos de fixação). 

: n = 2 

(i = 2) 

75 

V = 6 matrizes 
ue 

(um de 

com seus 

desbaste 

respecti-

Assim, de acordo com a expressao 4.4, l/7<j<8/7, 

ou seja, j = l e a expressao 4. 5 fica 

ou seja, 

CN = (26 .000,00 + 5.500 ,DO) + (26.000,00 + 5.500,00) 

CN = Cr$63.000,00, para a primeira matriz. 

O custo total da primeira matriz fabricada nes

sas condições por UEE é de CT = Cr$223,086,24,superior PO!: 

tanto àquele obtido pelo fresamento; contudo, a segunda ma 

triz fabricada por UEE custará a importância no valor de 

Cr$191.586 ,24, pois utiliza as mesmas ferramentas e dispo

sitivos empregados na usinagem da primeira matriz. 

Apresenta-se na Figura 31 um gráfico comparativo 

do custo total de fabricação de u'a matriz para forjamen

to por UEE e por fresamento por copiamento. 

Percebe-se claramente, pela análise do gráfico 

esboçado na Figura 31, que o ponto de nivelamento, ou se

ja, o ponto em que ambos os processos se equivalem, em te!: 

mos do custo total de fabricação, si tua-se entre 1 < N < 2. 

Se se deseja fabricar uma única matriz, é prefe

rível fazê-la através de fresamento por copiamento;de duas 

matrizes em diante, torna-se mais econômica a fabricação 

por UEE. 

As descontinuidades da curva de custos do proce~ 

so eletroerosivo apresentam-se ,sempre que se introduz, na 

produção seriada de matrizes, um novo jogo de elétrodos; o 

dispositivo de fixação de cada elétrodo-ferramenta não so

fre desgaste e seu custo é amortizado paulatinamente à me

dida em que N aumenta. 
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NÚMERO OE MATRIZES (N) 

Fig. 31 - Gráfico comparativo do custo total 
de fabricação de u'a matriz para 
forjamento por UEE e por fresamen
to por copiamento 

A análise comparativa aqui efetuada mostra clara 

mente que o processo de usinagem por eletroerosão é econo

micamente viável na fabricação de matrizes, o que o creden 

cia como um processo de fabricação não-convencional real

mente competitivo, em termos industriais . 



5. PARÂMETROS 'l'ECNOL(ÍGICOS DO PROCESSO 

5.1. Generalidades 

A produção de uma determinada configuração atra

vés da usinagem por eletroerosão exige inúmeras considera

ções no projeto do elétrodo-ferramenta. A maioria das apl_!;_ 

cações industriais do processo utiliza principalmente o mé 

todo da tentativa-e-erro nesse projeto. Isso decorre do 

grande número de variáveis e alternativas possíveis de op~ 

raçao, diferentes para cada combinação ele materiais consti 

tuintes elos elétroclos. 

Considerar-se-ão, aqui, os principais parâmetros 

característicos ela operação e/ou cuja influência tem sido 

constatada através de dados e conhecimentos empíricos ob

tidos por pesquisadores e usuários do processo nas três Ú_! 

timas décadas, como Lazarenko, Opitz, Livschitz, Zolotich, 

Crookall, Mironoff, Yamagutti, I<arafuji, Las coe, 

Ryabov e Sosenko, dentre outros. 

Marty, 

Para maior clareza ele análise, os parâmetros do 

processo foram agrupados segundo as seguintes classes: 
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5.2 - PARÂMETROS EL8'fRICOS 

5 • 3 - P ARÂt~ETROS TERMODINÂMICOS 

5.4 PARÂMETROS HIDRODINÂMICOS 

5.5 - Pl\RÂME'fROS METALÚRGICOS 

5.6 - PARÂMETROS MECÂNICOS 

5 • 7 - Pl\RÂME'fROS GEOMBTRICOS. 

De acordo com a aplicação e as condições de usi-

nagem empregadas, cada uma das classes acima 

maior ou menor relevância no contexto global 

letroerosi vo. 

5. 2. Parâmetros Elétricos 

assume uma 

do processo c 

Em todas as operaçoes de usinagem por c:letroero

sao, a seleção dos parâmetros elétricos dos circuitos de 

carga e descarga depende literalmente do tipo e possiblli-

dades do gerador elétrico utilizado, como foi 

no capítulo anterior. 

salientado 

Dentre as grandezas mais importantes dessa elas-

se, destacam-se as seguintes: 

5.2.1- Energia da Descarga 

5.2.2 -Corrente da Descarga 

5.2.3- Frequência de Descargas 

5.2.4 - Resistiviclacle dos Elétrodos 

5. 2. 5 - Polaridade do Circuito 

5.2.6 -Propriedades Dielétricas do Fluido de 

Serviço. 

5.2.1. Energia da Descarga 

l\s magnitudes da erosao da peça e elo desgaste do 

elétrodo-ferramenta dependem da distribuição de energia su 

prida pela corrente elétrica, ou seja, como essa energia é 
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distribuída entre os diversos componentes do sistema (pe

ça, elétrodo-ferramenta e fluido dielétrico) e entre vá-

rias modalidades de energia (térmica, elétrica, química 

etc.) 

No início do processo, a energia e distribuída 

principalmente ao longo do canal de descarga e às micro-re 

giÕes superficiais dos elétrodos. A medida que a profundi·

dade de corte aumenta paulatinamente, durante a usinagem, 

a distribuição de energia da descarga varia continuamente 

em termos da energia conduzida, energia armazenada e ener

gia utilizada na erosão ela peça e no desgaste .indesejável 

do e lé trodo. 

Apenas a energia armazenada e a energia direta

mente conduzida são distinguidas no fluido dielétrico. A 

parcela remanescente da energia da descarga, que não pode 

ser transferida para nenhum elemento particular do sistema 

corno um todo, assume diversas formas de energia, seja como 

radiação térnüca ou ionização, seja ainda como luz ou som. 

A forma e duração dos impulsos comandados pelo 

gerador eletroerosi vo devem se concebidas de modo a ade

quar a energia da descarga às condições exigidas por cada 

usinagem específica. Nisso reside a principal limitação 

dos geradores de relaxação, pois, nesses geradores, a ene.!: 

g.ia da descarga é uma função direta da carga arm-JZenada por 

capaci tores, 

( 5 .1) 

e na o há como v a ri ar a forma dos pulsos ali gera dos. Além 

do mais f para urna tensão de descarga constante f a variação 

da energia da descarga .implica inevitavelmente na variação 

da frequênc.ia de descargas f também dependente do valor da 

capaci tânci a do c.i r c ui to de descarga e do espaçamento en

tre a peça e o elétrodo-ferramenta, nos geradores de rela

xação. Nos geradores modernos tais parâmetros podem ser re 

gulados isoladamente. 
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De u'a maneira geral, a energia da descarga é 

matematicamente definida pela equação: 

t 
E = f d v ( t) . i ( t) dt 

o 
( 5. 2) 

isto é, o produto da tensão pela corrente, integrado em 

um intervalo de tempo igual ao da duração da descarga. 

A velocidade de remoção de material, sendo uma 

função da energia de descarga, depende por conseguinte da 

tensão, corrente e duração da descarga. Se, por um lado, 

a majoração desses parâmetros é altamente desejável para 

permitir uma redução significativa do tempo total de usi

nagem, por outro enseja uma sensível redução da qualidade 

de acabamento, bem como um aumento substancial nos 

tos ele investimento. 

5. 2. 2. Corrente ele Descarga 

cus-

Pode-se controlar o consumo de energia do pro

cesso eletroerosivo com o auxílio de um amperímetro, des

de que se conheçam as relações empíricas entre a energia 

média fornecida ii zona de serviço e a corrente média de 

um pulso (em um período de tempo •r) , as dimensões da área 

usinada e a densidade de corrente utilizada, para uma ve

locidade de remoção de material obtida a bandas de fre

quência de elescarCJaS conhecidas. 

A relação entre a corrente de descarga, I, e a 

area da seção transversal de uma superfície condutora, S, 

e conhecida como densidade de corrente, o: 

o = I/8 ( 5. 3) 

Quando a corrente começa a fluir no "gap", no i 

nício de um pulso 1 o canal de condutibilidade é mui to es

belto e a densidade de corrente é correspondentemente al

ta, produzindo temperaturas muito elevadas. 'fi_ proporçao 
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que a carga continua, o canal de conduti.bilidade dilata-se 

gradualmente e a densidade de corrente diminui. Entre es

ses dois limites, hã a mãxima eros~o da peça, em um pulso. 

A Figura 32 ilustra a variação da corrente da 

descarga, no tempo, para um pulso curto e um pulso · longo. 

Deduz-se, in loco, que as operações de desbaste e acabame_!! 

to exigem pulsos longo e curto, respectivamente, para valo 

res próximo do pico de corrente. O valor da corrente de 

descarga pode ser controlado pelo operador da mãquina, pa

ra que se obtenham as condições mais apropriadas para cada 

usinagem específica. 

CORRENTE 

CORRUHE DE PICO 

r,, .. , J !ili.J 

~~-lon~ 

TEMPO 

Fig. 32 - Varia~~o da corrente de descarga, no 
tempo 

Para baixos valores da densidade de corrente, a 

capacidade erosiva é pequena, enquanto para valores mais e 

levados, a estabilidade do processo é comprometida e a e

nergia utilizada na erosao é uma pequena parcela da ener

gia da descarga. 

A corrente da descarga é determinada pelas poss~ 

bilidades e limitações do gerador eletroerosivo. A sua ma~ 

nitude exprime a potencialidade de um gerador eletroerosi-
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vo, Atualmente 1 as máquinas UEE de ma.i.or porte utilizam g9_ 

radores de até 600 1\, 

5.2.3. Frequência de Descargas 

A Figura 33 mostra a variação da tensão, no tem

po, através do "gap" de usinagem. Uma vez completada a de~ 

carga, a tensão no "gap" mantém-se em um valor inferior a 

tensão de descarga até que a desionização se complete. O 

tempo necessário à desionização do "gap" depende de forma 

direta 

tempos 

resulta 

quência 

do valor da energia da descarga anterior./\ 

de duração da descarga e de desionização do 

no tempo total do ciclo e, pois, determina 

de descargas de uma magnitude particular. 

TENSÃO ELÉTRICA NÍvel Inicio! de Ttnsõo 

UM CICLO 

Tensão de oescorgu: 
METÁLICA 

Hnsõo t1o OuQorgo: 

~~~~.PF. GR~~ 

L-------~L---~--------~6--~ 
TEMPO 

Fig. 33 - Variação da tensão no ''gap'' de 
serviço,no tempo 3 

soma dos 

ugap,. 

a fre-

A frequência de descargas influi no volume de ma 

terial erodido e nas característ.i.cas estruturais de uma p~ 

quena região vicinal à cratera usinada. 

A experiênc.i.a tem mostrado que há dificuldades 

em se manter constante a frequênc.i.a de descargas em conse

quência das interrupões momentâneas do processo de usina

gem devido às flutuações de posicionamento do cabeçote po.!: 

ta-ferramenta, servo-comandado. Além do mais, a maioria 
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dos circuitos de usinagem que equipam as máquinas UEE nao 

permite conservar estritamente constantes os parâmetros e

nergéticos da descarga durante toda uma usinagem. 

Sob certos limites, duplicando-se a corrente da 

descarga e a frequência de descargas, a velocidade de rem~ 

çao de material também duplica, sem alterações significat.:!:_ 

vas no acabamento superficial. A altas frequências 1 a cor

rente da descarga é reduzida devido à indutância, diminui!! 

do consequentemente a velocidade de remoção de material. 

Como altas frequências ensejam melhores acabamentos super

ficiais, há um limite prático, de cunho econônúco, na sele 

ção adequada da corrente e da frequência de descargas para 

cada aplicação. 

5.2. 4. Resist.ividaéhdos Elétrodos 

As exigências fundamentais de projeto, na conce12 

çao de um produto, incluem a especificação do material ou 

materiais de que deverá ser constituído. Â engenharia de 

fabricação, reserva-se o cri tê rio da seleção do material 

ou materiais de cada elétrodo-ferramenta. 

Assim, não há como alterar a resistividade da p~ 

ça, uma característica intrínseca de cada material. 

O critério da seleção do material do elétrodo-

-·ferramenta deve levar em conta a sua resistividade ,bem c~ 

mo o comportamento dessa resisU.vidade ante às variações 

de temperatura desenvolvidas no processo eletroerosivo. 

A energia da descarga, para um determinado nível 

de tensão elétrica, é transmitida pelo elétrodo-ferramenta 

à peça usinada pela corrente da descarga, de acordo com as 

peculiaridades do líquido dielétrico e da estrutura inter

na de cada um dos elét:rodos em serviço; uma destas, a re

sisti vidade, deve ser tão baixa quanto possível, para ense 

jar uma melhor condução elétrica e uma distribuição efi

ciente da corrente. 
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Os metais puros possuem as mais baixas resistivi 

dades. Entretanto, qualquer impureza, seja metálica ou nã_Q 

-metáHca, aumenta a resistiviclacle de um metal, indepencle!l_ 

'temente da resistividade dessa impureza ser maior ou menor 

que aquela do met:al puro em questão. 

Os valores ela resistividacle dos metais, à tempe

ratura ele 20 °C, variam desde O ,016 pSim (prata) até aprox}: 

madamente lO pQm (ligas ferro-cromo--alumínio); a resisti v}: 

clacle elo cobre é ele 0 1 017 pllm. Outros tipos ele materiais ,co 

mo o cobre-grafite, possui resistiviclacle mínima ele O ,030 

pSim, enquanto a elo grafite é ele 8 pSim. O seu uso como elé

trodo--ferramenta é justificado por possuir um ponto ele fu

são muito elevado (cerca ele 3.900 °c). 

5.2.5. Polaridade -~o Circuito 

~outra variável importante na UEE. A polaridade 

normal, ou positiva, elo circuito de descarga, é definida 

pela aplicação ele uma diferença ele potencial elétrico ao 

sistema, criando um campo elétrico em que o elétrodo-ferra 

menta é o cátodo e a peça, o ânodo. 

A polaridade positiva é utilizada quando o parâ

metro de maior interesse é a velocidade de remoção ele mat~ 

rial, ainda que seja em detrimento do desgaste do elé troclo 

-ferramenta. 

A polaridade invertida, como o próprio nome o su 

gere, e definida pela inversão do sent.iclo normal ele fluxo 

ele corrente elétrica; neste caso, o elétrodo-ferramenta e 

o ânodo e a peça, o cátodo. Sob essas condições, a veloci

dade de remoção de material diminui, mas o desgaste do elé 

trodo-ferramenta e muito pequeno devido ao fenômeno ele 

"crescimento" do elétroclo- ferramenta, em que algumas parti, 

cu las removidas da peça "soldam-se" desordenadamente a su

perfície ela ferramenta. 
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5.2.6. Propriedades Diel.6tricas do Fluido de Serviço 

A propriedade mais importante de um fluido diel~ 

trico 6 a sua baixa condutibilidade elétrica (alta resisti_ 

vidade). Na UEE, o fluido diclétrico de serviço isola a 

ferramenta e a peça, que estão a diferentes potenciais elé 

tricos, formando com eles um capacitar: o "gap" de usina-

gem. 

Além de isolar o elétrodo-ferramenta e a peça, o 

fluido dielétrico refrigera a zona de usinagem e os elétro 

dos, exercendo simultaneamente uma ação de remoção das pa~ 

tículas erodidas dessa zona de usinagem. 

Um bom líquido dielétri co, em UEE, deve apresen

tar as seguintes características: 

- resistência dielétrica suficiente para isolar 

o elétrodo e a peça; deve c1eixar passar corren 

te apenas sob a forma de descargas (baixas pe~ 

das dielétricas) ; 

- baixa inflamabilidade; 

- mínima variação das suas propriedades em todas 

as condições de usinagem, temperatura, contami 

nação do dielétrico etc.; 

-· propriedades quimicamente neutras, para nao a

tacar a peç;a, a ferramenta, o equipamento, nem 

tampouco o operador; 

- viscosidade baixa, para melhor executar as suas 

funções. na zona de usinagem; 

- ausência de formação de vapores ou com odor de 

sagradável. 

Basicamente, se utilizam h.idrocarbonetos e água 

desionizada como fluido de serviço. Dentre todos os flui

dos dielétricos, contudo, o querosene tem sido o mais lar-
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gamente utilizado nos equipamentos de usinagem por eletro

erosao, pelas suas características em serviço. 

A composição do querosene ê a seguinte: 86,3% C, 

13,6% H e 0,08% S. A 20 °c, ele possui u'a massa especifi

ca de 793 kg/m 3 e uma viscosidade cinemiítica de O ,0160 St; 
- o -seu calor especifico medio, entre O e 100 C, e de 500 

o 
cal/g c. 

Um fator negativo da utilização do querosene co

mo fluido dielétrico é o seu odor desagradável em serviço, 

exigindo uma exaustão eficiente do ar ambiental e uma cir

culação de ar fresco no recinto de trabalho. 

5.3. Parâmetros Termodinâmicos 

A remoçao de material por eletroerosão deve-se, 

em grande parte, à fusão e/ou vaporização do metal pelo ca 

lor gerado próximo à superficie dos elêtrodos. Isso tem mo 

tlvado diversas pesquisas nessa 5rc~t, daslacando-sc os tra 

c1 ""k 13 ""k ,,, ]5 balhos e Van DlJ c , Van DlJ c, e Snoeys e Marty , que 

concluíram que o suprimento de vapor metálico no canal de 

plasma ê assegurado durante todo um pulso de descarga, de

vido às pequenas flutuações na tensão de descarga. 

8, pois, importante, familiarizar-se com os par~ 

metros termodinâmicos mais significativos do processo ele

troerosi vo, para uma melhor compreensão da sua influência 

sobre o desempenho da usinagem. 

Dentre os parâmetros concernentes aos elétrodos, 

eles tacam-se os seguintes: 

- pontos de fusão e de ebulição 

- condutibilidade térmica 

- difusividadc térmica. 

A cada material associa-se uma dessas grandezas. 

É desejável que a relação entre os pontos de fusão e de e

bulição da peça e do elétrodo-ferramenta seja sempre menor 
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que a unidade; isso reduz signl.ficati vamente o desgaste da 

ferramenta. Baixos pontos de fusão e ebulição da peça indu 

zern a altas velocidades de rewoção de material ,enquanto a_! 

tos pontos de fusão e ebulição do elétrodo-ferrarnenta asse 

guram um menor desgaste desse componente. 

A condutibilidade térmica dos elétrodos exprime 

a sua capacidade de conduzir calor; a difusividade e a me

dida da sua inércia térmica e, portanto, é um parâmetro i~ 

portante nos processos transientes de transmissão de ca

lor, corno na UEE, por exemplo. 

A condutibilidade térmica de metais puros dimi

nui sensivelmente com a presença de impurezas e com a ele

vação da temperatura; nas ligas rretálicas, a condutibilid~ 

de térmica aumenta com a elevação da temperatura. 

O elétrodo-ferramenta ideal deve possuir ótimas 

características de transmissibilidade, térmica e elétrica. 

E: essencial, para isso, possuir um elevado coeficiente de 

condutibilidade térmica e de difusividade. 

O fluido dielétrico, por sua vez, devido às ne

cessidades de um elemento refrigerante na UEE, deve asseg_1:! 

rar a manutenção da temperatura de serviço em uma faixa co~ 

patível com os níveis energéticos da descarga, com a infl_!'l; 

mabilidade do dielétrico e com a acuracidade da usinagem e 

xecutada. 

L 1 G ascoe , analisando a influência da temperatura 

do dielétrico sobre o processo de usinagem, observou que 

maiores velocidades de remoçao de material são obtidas a 

baixas temperaturas do banho dielétrico (lO 0 c), assim co

mo o avanço linear da ferramenta é mais uniforme; em con-

trapartida, melhores relações de desgaste 

temperaturas mais altas do dielétrico (30 

conseguem-se a 
0 c) . De acordo 

com o parâmetro mais importante para cada apLicação, sele

ciona-se a faixa de temperatura mais conveniente. Para is

so, é preciso que o fluido dielétrico assegure uma refrig~ 

raçao eficiente da zona de usinagem, mantendo simultanea

mente as suas características operacionais confiáveis. 
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5. 4. Parâmetros Hidrodinâmicos 

A usinagem por eletroerosão e, por e xce lênci a, 

um processo de fabricação de colóides. Em muitos as.rectos, 

a ciência dos colóides é de notável complexidade e o assun 

to não pode, diversas vezes, ser tratado com a exatidão as 

saciada a determinados ramos da físico-química, até porque 

o emprego de materiais de composição até certo ponto duvi

dosa introduz considerável incerteza na reprodutibilidade 

e interpretação final dos resultados. 

Um fato, porém, é certo: deve haver, durante a~ 

sinagem eletroerosiva, uma remoção incontinenti das partí

culas coloidais do "gap" de serviço. Diversos experimentos 

têm mostrado que a natureza e a concentração de partículas 

sólidas no "gap" influenciam significativamente a velocida 

de de remoção de material e o desgaste do elétrodo-ferra-

mcnt.a. 

Vajta et ali i 17
, Hockenbury 10 , De Bruyn 19 , Las

coe 16
, Karafuji e Suda 2 0 c Crookall 2 1

, dentre outros, anali 

saram aspectos relacionados com o fluido dielétrico e sua 

influência sobre as condições de usinagem, a peça e o elé

trodo- ferramenta utiLizado, constatando que deve haver uma 

circulação eficiente do fluido dielétrico entre a ferrarnen 

ta e a peça, para que se obtenham os melhores rendimentos 

nos di versos regimes de usinagem. 

A lavagem é a circulação forçada do fluido dielé 

trico no "gap" entre os elétrodos, de modo a remover as 

partículas de material erodido. Diferentes tipos de lava

gem podem ser empregados conforme os problemas a tratar: 

- por injeção 

-· por aspiraçiio ou sucçuo 

- por injeção lateral 

- combinada 

- por injeção pulsada sincronizada. 
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A lavagem por injeção do fluido dielétrico se e

fetua via uma "câmara de lavagem" (um copo metálico posi

cionado sob a peça usinada) ou via um furo central executa 

do no próprio elétrodo. No primeiro caso, Figura 34-a, a 

peça é pré-furada e montada sobre a câmara de lavagem, aco 

plada âs tubulaç6es. No segundo caso, Figura 34-b, o elé

trodo-ferramenta é furado e o dielétrico jorra através des 

se duto. 

A lavagem por injeção permite obter lavagens li

geiramente cônicas por meio de elétrodos de perfil consta_!l; 

te. Esse efeito de conicldade é provocado pelas partículas 

que se elevam ao longo das laterais do elétrodo-ferramenta, 

favorecendo assim as descargas laterais. 

(a) (b) 

Fig. 34 - Lavagem por injeção do fluido 
die létri co 

A lavagem por aspiração ou sucçao consiste em as 

pirar o líquido dielétrico da zona de usinagem por meio de 

uma câmara de lavagem (Figura 35-a) ou pelo orifício cen

tral do elétrodo (Figura 35-b). 

Reduzindo o movinBnto de partículas erodidas do 

"gap" lateral, a lavagem por aspiração permite que se obt~ 

nham usinagens com uma conicidade baixíssima. O acGmulo 
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de gases na câmara de lavagem, provenientes da usinagem, 

pode ser eliminado assegurando-se um fluxo dielétrico con

tínuo pela câmara de lavagem, através da determinação cri

teriosa da pressao vacuométrica de sucção e da va'zão do lí 

quido aspirado. 

------· 

\ 

(a) 

-- t 
.. .. 

· ... 

( b) 

Fig. 35 - Lavagem por aspi.ração do fluido 
dielétrico 

Os gases provenientes da usinagem e acumulados 

na camara de lavagem exercem um efeito de martelamento so

bre a peça usinada, podendo inclusive deslocá-la da sua PQ 

sição predeterminada. 

Quando se apresenta a impossibilidade de se exe

cutar furos de lavagem no elétrodo-ferramenta ou na peça, 

recorre-se à lavagem por injeção lateral do dielétrico (F_:!: 

gura 36). Essa técnica pode ser empregada utilizando-se u

ma pulsação sincronizada do cabeçote; periodicamente, o ca 

beçote é servoafastado da zona de usinagem e um ou mais j~ 

tos de fluido são dirigidos à peça, removendo as partícu

las erodidas; após um tempo reguláve l, o cabeçote retorna 

à posição de trabalho, reiniciando o processo de usi nagem 

e, assim, sucessivamente. 
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Fig. 36 - Lavagem por injeção lateral do 
fluido dielétrico 
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Finalmente 1 pode-se combinar a injeção e a aspi

raçao do dielétrico para executar uma lavagem eficiente em 

peças de formato complicado. Ela permite a evacuaçao do 

gas e das partículas erodidas através de uma circulação 1 do 

fluido dielétrico 1 mais regular. 

Os aspectos hidrodinâmicos da circulação forçada 

do dielétrico na zona de usinagem assumem uma relevância 

capital ã estabilidade do processo eletroerosivo 1 ao des

gaste da ferramenta 1 ao sob recorte 1 ã conicidade e ao aca

bamento superficial da peça usinada. 

Os principais parâmetros hidrodinâmicos que de

vem ser analisados em UEE são os seguintes: 

massa específica do fluido dielélrico 

- viscosidade do fluido dielétrico 

- pressão de recalque do fluido dielétrico para 

o reservatório de serviço 

-- vazão de entrada do fluido dielétrico no reser 

vatório de serviço 

- vazão de entrada do fluido dielétrico injetado 

diretamente na zona de usinagem 
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- vazao de saída do fluido dielétrico aspirado 

da zona de usinagem 

- pres:;ao tnanomél~rica de i.njcçilo do cUclétrico 

na zona de usinagem 

- pressao vacuométrica de sucçao do dielótrico 

na zona de usinagem 

- distribuição da temperatura do banho dielétri

co 

- perdas de carga devido as geometrias dos elé

trodos; à contaminação do dielétrico no 11 gap 11 

de serviço e aos ti.pos de furos de lavagem exe 

cutados nos elétrodos. 

O equacionamento das leis que regem as variações 

desses parâmetros listados é extremamente complicado e mo

roso; contudo, miniml.zam-se estas dificuldades através de 

hipóteses simplificado r as. 

5.5. Parâmetros Metalúrgicos 

A homogeneidade é um estado ideal que assegura a 

um determinado material as meSin<>,s propriedades em toda a 

sua configuração geométrica. Os materiais correntemente u

tilizados, entretanto, não são homogêneos .A veracidade des 

sa assertiva, na prática, é constatada pela variação das 

propriedades de um mesmo material segundo diferentes pla

nos 1 tomados em relação a um sistema referencial de coorde 

nadas. 

Elétrodos metálicos fabricados a partir de mate

riais trabalhados a frio são um exemplo clássico da ocor

rência desse fenômeno. Propriedades relevantes à UEE, como 

as condutibilidades elétrica e térmica, assumem valm-es mui 

to distintos entre si segundo dois planos ortogonais. Nos 

grafites, as dispersões entre esses valores são ainda maio 

res. 

Durante a fabricação dos elétrodos, deve-se le-
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v ar em conta a orientação correta a ser adotada, para que 

haja uma compatibilidade entre o plano de mínima resisti vi 

dade elétrica e a direção do fluxo da corrente de descar

'ga. Com isso, obtêm-se maiores velocidades de remoção de 

material e mi.noração do efeito das descargas laterais. 

O tamanho do grão dos elétrodos também influi no 

processo UEE. Porto e Cupini 2 2
, usinando alumínio de di fe

rentes tamanhos de grãos com e létrodos de grafite, consta

taram que existe uma melhoria de usinabilidade quando se 

trabalha com estrutura de grãos finos. 

O desenvolvimento de calor na zona de usinagem 

altera as propriedades de uma camada superf.icial delgada 

da peça usinada. Parte da energia da descarga é convertida 

em calor e isso provoca um tratamento térmico no material; 

a zona afetada pelo calor tem uma profundidade compatível 

com o regime de usinngem utilizado. 

A experiência tem mostrado que a resistência a 

fadign de peçns eletroerodidas é menor que a dns peças usi 

nadas por processos convencionais. Isso se deve às modifi

caç5es estruturais que ocorrem na superficie da peça duran 

te a UEE. 

5.6. Parâmetros Mecânicos 

O servo-sistema de conwndo do avanço do cabeçote 

porta-elétrodo é o elemento responsável pela manutenção 

do "gap" entre o elétrodo e a peça, de modo a t=ermitir que 

a descarga se efetue a um nivel de tensão predeterminado 

pois, durante a usinagem, tanto a peça, como a ferramenta, 

sao erodidas. 

A velocidade de avanço do cabeçote é um parâme

tro mecânico decisivo no desempenho eficiente da usinagem. 

De acordo com a área usinada, o dielétrico usado, os mate-

ri ais dos elétrodos, a energia e a frequência de descar-

gas, a velocidade de avanço do cabeçote determina a veloci 

dade de remoção de material e a estabilidade do processo. 
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Qualquer defasagem entre a velocidade de avanço do cabeça

te a a velocidade com que as partículas são erodidas induz 

a um baixo aproveitamento da energia de descarga. 

A rigidez do conjunto mecânico da máquina-ferra

menta UEE e igualmente importante à precisão de movimento 

do cabeçote porta-ferramenta em relação à peça. 

5. 7. Parâmetros Geométricos 

A seleção das condições mais propícias ao desen

volv.imento da UEE deve levar em conta, finalmente, os parÊ_ 

metros geométricos do processo: 

- área a ser usinada 

- profundidade de usinagem 

- geometria da cavidade 

- conic.idade 

- rugos.idade superficial da peça usinada 

- sobrecorte 

- desgaste do elétrodo-ferramenta. 

Cada um dos parâmetros acima assume uma importá~ 

cia correlata com o regime de usinagem utilizado, com a a

curacidade e com os custos do processo, variáveis para ca

da aplicação. 

A quantificação da .influência dos parâmetros te~ 

nológicos sobre a UEE é um tema ainda em aberto e que exi

ge uma abordagem dinâmica de todo o conjunto de variáveis 

envolvidas, o que não deixa de ser um desafio aos pesquis~ 

dores da área. 
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6. ANÁLISE EXPERIMENTAI, DA USINAGEM DE AÇO-CARBONO POR ELE 

'l'HOEHOSJ\0. RESUUrADOS Oll'l'IDOS 

6 .1. Generalidades 

A maioria dos fatores que influem no desempenho 

do processo UEE foi analisada nos capítulos iniciais deste 

trabalho. Salientou-se a importância dos diversos parame

tros tecnológicos sobre as características do processo,bem 

como os principais tipos de máquinas e geradores UEE desen 

volvidos em escala industrial. 

Restringe-se, este capítulo, à análise experimen 

tal da usinagem de aço-carbono com elétrodos-ferramentas 

de cobre em u'a máquina UEE de relaxação que utiliza quer~ 

sene como fluido dielétrico. 

Em u'a máquina dessas, a tarefa do usuário fica 

restrita à seleção do regi.me de usinagem, configurado pe

las características elétricas do circuito escolhido- re

sistência, capacitância, indutância, polaridade e tensãore 

ajuste determinada. Feito isso, adequa-se à aplicação o ti 
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po mais conveniente e exequível de lavagem e a pressão ma

nométrica (ou vacuométrica) de injeção (ou sucção) do flui 

do dielétrico deve ser a mínima capaz de ensejar a remoçao 

das partículas dispersas na zona de usinagem porque, aume!!_ 

tando-se o seu valor, verifica-se um maior desgaste do elé 

trodo-ferramenta metálico. 

6,2, Descrição do Equipamento Eletroerosivo Utilizado 

A Figura 37 mostra uma vista parcial da máquina 

UEE, utilizada na fase experillúntal deste trabalho. Ela 

possui gerador do tipo relaxação, 20 A, é 

Hiteka, de procedência húngara, sendo do 

D-01/A; caracteriza-se por uma potência de 

fabricada pela 

tipo Erosimat 

10 KVA e um ser 

vo-sistema de comando ele lro-hidráulico do avanço do cabeç2 

te porta-elétrodo. 

z 

Fig. 37 - Vista da máquina-ferramenta eletro
siva Erosimat D-01/A, da Hiteka 
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A Figura 38 apresenta o cabeçote porta-e létrodo, 

energizado via o cabo de conexão elétrica mostrado pela 

figura. O dispositivo de Hxação do elétrodo-ferramenta si 

tuado na parte inferior do cabeçote foi projetado e cons

truído para possibilitar desvios de perpendicularismo da 

ordem de, no máximo, O ,02/100 nun, entre o movimento do elé 

trodo--ferramenta (eixo dos "z", no sistema de coordenadas 

cartesianas) e a mesa de coordenadas, em operação. 

Fig. 38 - Cabeçote port.a-elétrodo e dispositivo 
de fixação do e létrodo- ferramenta 

A mesa de coordenadas utilizada nos ensaios ca

racteriza-se pelos seguintes desvios: 

- Desvios de planicidade (eixos "x" e "y") 

0,03/1000 mm 

- Desv.ios de paralelismo entre a superfície ati

va do elétrodo-ferramenta e a mesa de coordena 

das: 0,02/200 mm 
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Desvios de perpendicularismo entre os eixos 

"x" e "y" da mesa de coordenadas: 0,01/100 mm 

- Deflexão do cabeçote durante o movimento: 

0,04/300 mm. 

A precisão final da peça usinada por eletroero

sao depende intrinsecamente dos valores acima especifica

dos para os desv.ios de forma e posição. A anál.ise detalha-

da dos mesmos revela a alta acuracidade 

co da máquina-ferramenta eletroerosi v a 

do conjunto mecânl 

empregada nos en-

saios, comparável às máquinas-ferramenta mais precisas no 

âmbito da usinagem convencional. 

O gerador elétrico, por sua vez, é construído na 

forma de blocos de montagem normal.izados (Figura 39) ,que é 

de concepção moderna e garante fácil acesso e troca de CO_!!! 

ponente s danificados ou curto- c.i r c ui ta dos. Ele compreende 

os circuitos de operação das demais unidades (máquina-fer

ramenta eletroeros.iva, unidade de alimentação do dielétri

co e unidade de alimentação do circuito hidráulico de co

mando e acionamento do cabeçote porta-·elétrodo) e os cir

cuitos de relaxação, ex.igidos para a usinagem propriamente 

dita. 

Fig. 39 - Bloco de montagem normalizado do 
gerador elétrico 
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Nas Figuras 40 e 41, apresentam-se, respectiva-

mente, o painel de comando do circuitos de relaxação, si-

tuado no gerador elétrico e o painel de comando do cabeça

te, situado na máquina-ferramenta eletroerosiva; ambos se 

distinguem pela sua simplicidade de operação e fácil aces

so. 

/dl o 1'1 .. ' ' ' _ ..... 
J\ 1\ o 

Fig. 40 - Painel de comando dos circuitos de re
laxação, situados no gerador elétrico 

Uma vez posicionados os elétrodos de serviço, a 

seleção dos ajustes elétricos é feita em alguns segundos. 

Apenas a compensação do peso do elétrodo (e da temperatura 

do Óleo do circuito hidráulico de comando e acionamento do 

cabeçote eletroerosivo), feita por intermédio da alavanca 

mostrada na Figura 41, pode levar alguns minutos; é uma ta 

re f a que exige acuidade e paciência por parte do operador, 

já que o cabeçote deve ficar parado no meio do curso, ao 

longo do eixo dos "z", com os pulsadores de comando "ascen 

dente" e "descendente" do movimento do cabeçote, soltos.Es 

sa compensação, quando bem feita, é fundamental para um 

bom funcionamento do servo-sistema eletro-hidráulico. Isso 

é necessário porque o peso do <:'létrodo-ferramenta pode ser 

de até 200 N. 
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Fig. 41- Painel de comando do cabeçote, situa 
do na máqui.na·-fcrramenta eletroerosi 
v a 
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O regulador eletro-·hidráulico é um dos princi-

pais elementos que compõem o servo-sistema de comando do ~ 

vanço 

de um 

do cabeçote eletroerosivo 

sistema bico-palheta e um 

{Figura 42-a). Compõe-se 

transdutor de indutância dL 

fcrencial, apresentado esquematicamente na Figura 42-b.Sua 

função é manter o "qap" entre os elétrodos durante a usina 

gem, evitando oss.i.m o contoto metálico entre eles, com a 

consequente formação de curto-circui.to. Esse sistema alia 

a rapidez de resposta do transdutor elétrico ao elevado q~ 

nho do transdutor hidráulico e é larqamentc utilizado em 

máquinas e dispositivos que empregam níveis moderados e al 

tos de energia; seu uso tem sido uma constante na maioria 

das máquinas UEE em operação, ainda que, sob condições de 

altas frequências de descarga, esse sistema deixe muito a 

desejar. 



( a ) 

( b) 

l'ig. 42 -· Regulador eletro-hidráulico do avanço 
·do cabeçote eletroerosivo 
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A unidade de alimentação hidráulica do comando e 

acionamento do cabeçote é apresentada na Figura 4 3. Ela e 

constituída de um reservatório de Óleo, com capacidade de 

18 litros, uma bomba acionada a 1. 4 20 rpm por um motor 380 

V e 2,2 Kvl. O Óleo, durante o processo da usinagem, assume 

uma faixa de temperatura de serviço de 30 a 60 °C, uma vi.§_ 
o -cosidade de 20 a 25 cSt a 50 c. A pressao de serviço do o 

leo, recomendada pelo fabricante, é de 3 MPa. 

A unidade de bombeamento do fluido dielétrico{Fi_ 

gura 44) é responsável pelo fornecimento desse lfquido ao 

reservatório de serviço a uma vazão de, até, 1,66 x 10-
3 

m3 /s {100 .Q.jmin). O motor elétrico de acionamento dessa bo.!!l 

ba centrífuga é energizado a 380 V, 0,75 Kw, 2.880 rpm. A 

pressão máxima do fluido bombeado é de O, 2 MP a. 



" 

Fig. 4 3 - Unidade de alimentação hidráulica 
do cabcçotc c lctrocrosi v o 

Fig. 44 - Unidade de bombeamento do circuito de 
distribuição do fluido dielétrico 

102 
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Em usinagem de desbaste, o rotor da bomba é alta 

mente soLicitado pelo líquido contaminado. Apesar do sist~ 

ma de pré-filtragem e decantação reter uma quantidade con

'siderável de partículas Jr.etálicas (Figura 45), essas band~ 

jas são impotentes para reter as partfculas coloidais, que 

sao aspiradas pela bomba, juntamente com o líquido, e re

calcadas para o reservatório de serviço, alterando as con

dições ele usinagem. Saliente-se que, durante o serviço de 

desbaste, não se utiliza o sistema ele filtragem do clielé

trico, para evitar danos nos cartuchos tubulares e canse

quente inutili;wção doE; mesmos. 

FiCJ. 45 ,_ Sistema de pré-filtragem e decantação 
do fluido dielétrico 

A unidade de filtragem do fluido dielétrico é 

mostrada na Figura 46-a. Compõe-se de t.rês filtros,comclois 

cartuchos tubulares cada um (Figura 46-b). Tais filtros as 

seguram a retenção ele partículas cujas dimensões são supe

riores a 5 fm e a desobstrução dos seus poros eleve ser pe

riodicamente providenciada através ele imersão em lfquiclo 

clielétrico limpo. Essa operação assegura a eficiência elo 

sistema e reduz a queda de pressão do fluido ele serviço 

nessa unidade. 



{ 

(o) ( b) 

Fig. 46 - Unidade de filtragem do fluido 
dielétrico 

Fig. 47 - Válvulas de regulagem manual dos 
sistemas de lavagem por injeção 
(acima) e aspiração (abaixo) 
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As válvulas de regulagem manual de pressao mano

métrica e vacuométrica de lavagem por injeção e aspiração, 

respectivamente, do fluido d.lelétrico, ,;ão apresentadas na 

Figura 47. No plano de fundo, situa-se a válvula magnética 

de comando da lavagem pulsante por injeção do dielétrico. 

A temperatura do fluido die.létrico no reservató

rio de serviço é monitorada por um termo·-resistor, montado 

nesse reservatório, acoplado a um termo-interrupt.or (Figu

ra 48}, que protege o equipamento contra possíveis aqueci

mentos críticos· (superiores a 40 °C}, desconectando automa 

ticamente a tensão elétrica do gerador necessária à reali

zação da operação de usinagem. 

Fig. 48 - 'formo-interruptor de proteção contra 
eventuais superaquecimentos do flui
do dielétrico em serviço 

Como se depreende, apesar de possuir um gerador 

considerado ultrapassado, a máquina-ferramenta eletroerosi 

va utilizada apresenta uma boa acuracidade dimensional e 

segurança de funcionamento, o que é mui to importante no pr_Q 
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cesso, pelos riscos de vida inerentes à utilização de equ~ 

pamentos que trabalham a alta tensão elétrica e lidam, si

multaneamente, com líquido inflamável . 

1\ operação do equipamento pode ser feita com mui 

ta facilidade, sem a necessidade de um operador de alto 

grau de especialização. Posta em funcionamento, a máquina 

opera sozinha até a profundidade de corte predeterminada p~ 

lo limitador autmnatico de curso, liberando assim o opera

dor para executar outras ·ta.re f as. 

A filosofia do projeto adotada no dimensionamen-

to dos elétrodos a serem empreqados nos ensaios assumiu, 

como premissa, a característica básica de utilização de u~'" 

a máquina-ferramenta eletroerosiva com gerador do tipo re·· 

laxação: prioridade para os ensaios de acabamento. Procurou 

-·se, dessa Hkl.neirél, delermi ne1r um ponto de equiLíbrio en

tre o tempo de operação, a área frontal e o custo do elé

trodo-fe rrarnonta. 

A área frontal do elétrodo-ferramenta influi de

ci:;ivamente na velocidade de remoção de material e no des

gaste do elétrodo-ferramenta, confonne já foi salientado 

anteriormente. De acordo com o gráfico da Figura 49, a usi 

nagem eletroerosiva de uma peça com elétrodo de área fron

tal /\f = 1000 1nm2 o que equivale a uma barra de seção cir 

cular de diâmetro 35,68 mm -~ deve ser efetuada, com o me

lhor rendimento, a urna velocidade de remoção de material 

(VRM) de 200 mm 3 /nli n; analogamente, para um elétrodo com 

1\ f ~- 45 nun
2 , deve ser assocl.ada urna VRM = 20 rnm 3 /min ;para 

Af -- 7 mm2
, VHM = 5 mm 3 /min. 

Sob essa égi.de, foram selecionados os valores a~ 

presentados 11a Tabela 6.1 para as fireas frontais dos el~-

trodos. Os 

metro 2, 38 

elétrodos de seção vazada tinham um furo de di1\ 
+ H 

0 
mm. Optou--se pelo uso de elétrodos-ferrarnen 
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ta de seçao quadrada, para possibilitar uma análise quali_ 

ta i: i v a elo arredondarnen to dos cantos em função da profundi

dade de penetração dc~s~;es elétrodos. 

Fig. 49 ·· Correlação entre a VRM e a área 
frontal ótima elo clétrodo23 

Af(mm
2

) 

Assi.m, a det.enninaçã.o daqueles valores de Af pr~ 

porcionou uma economia si.gnificat.iva no custo dos ensaios, 

maior acuracl.clade elos resultados obtidos nos ensaios de a

cabamento e um tempo total de usinagem relativamente curto. 

O material usado na fabricação elos elétrodos-fe_!Z 

ramentas foi o cobre eletrolítico; o elétrodo da peça era 

de aço Al3N'l' 1010, com a seguinte composição: 0,10% cp,049% 

S, 0,4 % Mn, 0,006 %Si e 0,018% P. 

A fabricação dos elétrodos-ferramentas fo.i execu 

tada utilizando--se os processos convencionais de usinagem. 

As dificuldades surgidas, nessa etapa, disseram respeito à 

niio-~fixação desses elétrodos na mesa magnética da retífi

ca, face às proprl.edades diamagnéticas do cobre; tornou-se 



Tab. 6.1- Características dimensionais dos 
elétrodos-ferramentas durante os 
ensaios 

1.08 

_______ _yeções Laterais __ 

Dinensão Tolerância do fm:o frontal Conprinento 

clinensional rentral 

(nun) ( pm) (mm) (nur) 

6,0 2,38 31,55 

6,0 36 ,o o 
6 '4 2,38 36 '51 

G , 4 + o 40,96 28 

7,0 - 10 2,38 4 4 '55 

7,0 49,00 

7,5 2,38 51' 80 

7,5 56,25 

Estado 

final 

Retificado 

Aplainado 

n.eti Hcado 

Aplainado 

n.etificado 

Aplainado 

n.eti ficado 

Aplainado 

mister u c_1duptuç~lo ele um sistcmél de fixuç5o dos clétrodoG 

de cob:r-e que possibilitasse a retificação das faces late-

rais elos elétrodos. Is~;o foi contornado pela execuçao de 

d . f d d'- t 2 38 + 14 f cl' d d ors uros cegos e _l ame ro , ·- 0 mm e pro un r a e 

6 ,O mm nas duas superfícies frontais dos elétrodos ,que pe_E 

mitiarn o acoplamento dos dois dispositivos de aço mostra

dos na Figura 50. As superfícies frontais dos elétrodos fo 

ram faceadas e polidas corn lixa número 120, proporcionand~ 

·-lhes uma rugosülade superficial de 1,12 pm (VDI 21). 

Fig. 50 - Dispositivos usados para a fixação dos 
elétrodos-ferramenta na mesa de traba-· 
lho da retífica plana 
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As peças usinadas de aço-carbono tinham, em média, 

170 x 50 x 11 mm e algumas possuíam uma 

para 1avaC)em, cujo diâmetro era de 2, 38 

carreira 
+ 14 

0 
mm. 

de furos 

Uma parte 

dos ensaios foi efetuada centrando-se~ o elét.rodo·-ferramen-· 

t.a sobre um desses furos e procedendo-se a usinagemi a ou

tra parte consisU.u em usinar os furos sem orifício de la

vagcem (Figura 51). 

Fi g. 51 -

7 "' I! I'' li I'! I'> ! I I l I~ I 7 ! • I., <'I 

Par de elétrodos usados em cada ensaio. 
O elétrodo·-ferramenta (n9 de referência 
28, na figura) era utilizado uma Gnica 
vez 

Uma vez projetados e fabricados os elétrodos e o 

dinposiUvo ele fixação do elêtrodo-ferramenta, passou-se a 

fase seguinte, de realização dos ensaios. 

Inicialmente, os elétrodos eram convenientemen

te posicionados com o auxílio de um relógio comparador. Re 

gistravam-se os valores medidos ela temperatura ambiente e 

umidade .relativa do ar. 
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A maior parte dos ensaios foi executada empregag 

do-se lavagem por injeção lateral do fluido diel~trico,por 

ser a mais facillr.ente adaptável à maioria das aplicações 

industriais. Utilizou-se, ainda, lavagem por aspiração do 

fluido dielétrico na zona de lavagem. 

Nas usinagens que empregaram lavagem por injeção 

lateral do fluido dielétrico, o tubo de injeção tinha a 

sua extremidade distando 15 mm de uma das faces do elétro

do e era posicionado na direção da zona de usinagem, para 

ensejar uma lavagem eficiente das partfculas naquela re

gião e melhorar, portanto, as condições de usinagem. Duran 

1:e os ensaios cuja lavagem era efetuada por aspiração do 

lfquido contaminado na zona de uslnagem, empregou-se uma 

"câmara de lavagem" tipo copo, à qual se acoplava uma tubu 

lação de sucção; essa câmara posicionava--se sob a peça us.:!:_ 

nada e as partículas erodidas dispersas no fluido alojava_!!} 

·-se ali, ou eram ar->piradas, juntamente com o líquido, para 

o tanque de cliel.étrico. 

As leituras da pressao manom~trica de injeção e 

vacuomêtri c a cl<~ uspiração foram e f:etuadas nos manômetros e 

vacuômetros incorporados à máquina--ferramenta eletroerosi

va utl.llzada (Fiqura 47). 

Os valores eficazes da tens~o el~trica de ajuste 

e da corrente de descarga foram medidas por meio de um vol 

tímetro e um amperfmetro, respectivamente, localizados no 

pai ne J. de comando do gera dor e l ét ri co (Fi qur a 4 O) . Essa teg 

são permaneceu constante em uma faixa de ± 5 V. A corrente 

de descarga, 
+ 

por seu turno, permaneceu constante dentro de 

·· 0,1 11, nos ensaios + ' de ucabamento 1 e de- 0,3 A 1 nOs 

saios dG desbaste. 

li 'l'abelél 6. 2 apresenta as di versas variáveis do 

processo UEE controladas ou monitoradas durante a expe~i

men tação, os instrumentos empregados na medição dessas va

riáveis, seu fabricante, procedência, faixa de leitura e 

acuracidade de cada um. 



'rab. 6. 2 Instrumentação utilizada 
durante os ensaios 

r, a 10 

O a },(i 

---~-~----

0 a l,G 

O a 760 

O a 25,00 

lll 

--·----~----~-------

• 
~----~-- --~--

+7xl0-2 

- l;gf/ctn2 

(;t 7x10 3 Pa) 

--~--------
+ 7 X 10-2 

- kgf/cm2 

_____ ~t 1x10
3 

Pa) 

rm Hg 
~53 rrm 11[_1 

(± 1x103 Pa) 
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A velocidade de avanço do cabeçote porta-elétro

do foi determinada segundo o esquema da F'igura 52: cronon~ 

trou-se o tempo de avanço do cabeçote entre dois ou mais 

pontos situados ao longo do eixo dos "z" ,monitorando-se e_o;_ 

se avanço com um relÓgio comparador micrométrico, solidário 

ao cabeçote eletroerosivo. Isso foi feito apenas em alguns 

ensaios 1 porque exigia a atenção constante de alguém para 

medir tais grandezas, além de ser uma tarefa muito exausti 

va. A cada leitura, o operador sentia "in loco" toda a to

xicidade do processo, através da inalação dos gases expel~ 

dos durante a usinagcm, com o seu odor pecuLiar. 

Pig. 52 -· Método de dete1:11linação da veloci.dade 
de avanço do elétrodo·-ferramenta 

A detenni.nação da velocidade de remoçao de mate

±·ial (VRt4) foi feita através .das medidas do tempo ele usina 
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gem e do peso do mate1:ial 1:emovido da peça durante a usina 

gem, segundo a equaçao 6 .1: 

VRM • y ( 6 .1) 

AnaloC)arnenl:e, a 1:elação de desgaste (RD) foi de

tenlinada a pa1:tir das pesagens do elétrodo-feri:amenta e 

da peça, no início e no fim de cada ensaio, com o auxíli.o 

da seguinte eq uaçao: 

RD = ( 6. 2) 

on seja, 

RD 
( 6 • 3) 

Os valores do peso específi.co dos mate1:iais da 

peça (aço ABN'l' 1010) e do elét.rodo-fei:ramente (cobi:e ele

trolítico) são de, 1:·especti vamente, y = 7, 8 Kgf/dm
3 

(7 ,651 
4 3 3 p 4 3 

x lO N/m) e yef = 8,9 Kgf/dm (8,731 x 10 N/m). 

!I rugosidade da superfície usinada foi detennina 

da por análise visual comparativa entre esta e um padrão 

de rugosi.dade superficial fornecido pelo fabricante do e

quipamento elet:ro8rosi.vo, auxiliada po1: uma lupa qu? amplia 

5X. O mencionado padrão fo.i dev.i.damcnte afed.do, utilizan

do·-se para i_s~;o um ru9os.í.metro de procedência inglesa, mar 

Cil Surtronic 3, fabrí.cando pela Rank 'l'aylor Hobson,com fai 

xa de leitura de rugosidade Ra = O a 25 11m e uma acuracida 

de de+ 2%. 

A escolha do método visual de comparaçao da rug_Q 

si.dade superf.i.ci.al da peça usinada e do padrão apresentado 

na Figura 53 deveu-se 5. constatação de que os parâmetros 

tecnológicos influem rnuit:o na qualidade final da superfí-· 

cie usinada e, dessa forma, a acuraci.dade da leitura obti

da por esse método (~ 1,5 VDI) coaduna-se com a acuracida

de da superfície obtida (~ 3 ,O VDI) em função dos parâme-
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tros selecionados, sejam elétricos, hidrodinânücos, geomé

tr.icoE etc. 

; .. 

. . ' 
· .. ' 

F.L'J, 53 ··· Padrão de rugosidade superficial 
fornecido pelo fabricante do e
quipamento UEE empre(jado 

Além disso, procurou--se, nesse trabalho, repro

duzir todos os procedimentos experimentais utilizados em 

condições operacionais na indústria, para uma maior aplic~ 

bilidade dessa pesquisa. 

A conicidade de cada ftu:o foi. determinada com o 

auxílio de um paquímetro. Traçaram--se, em cada uma das qu~ 

tro faces da ferramenta, duas linhas de referência, 

equidistantes 4,0 nun, uma da outra, e 23,0 rnm da superfí

cie frontal não··usinada, no sentido lon(jitudinal do elétro 

do; nesses locais, medi ram-·se as espessuras do elétrodo-

-·ferramenta f' determinou--se um par de valores para a coni

cidade de cada furo (O), em graus, determinando-se a mé

c.li a. Não houve variaqÕL"'!S significa ti v as entre as duas coni 

cidades, nem tampouco entre a conicidade do elétrodo-ferra 

menta e a da peça usinada. A conicidade foi calculada se

gundo a expressao 6. 4: 

0 = are ( 6 • 4) 

utiHzando·-se 112 = 4,0 mm. 11 Figura 54 expl.icita cada uma 

das variáveis da equação 6. 1), enquanto a Figura 55 apresen 

ta um conjunto de elé-t:rodos com diferentes conicidades e 

desgaste. A nunK'ração dos elétrodos serviu para identificá 

-los nas medidas finais. 
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Fi g. 54 -· Dimensões do elétrodo- ferramenta em
pregadas no cálculo da conicidade do 
furo usinado na peça 

f .I IJ 1 I> li ... , , 
I f/ J I I:! I 1:1 

Fig. 55 - glétrodos utilizados nos diversos 
regimes de ensaio 
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o sobrecorte foi. determinado pe.la diferença en

tre as dimerwÕl's do furo executado, à altura da superfície 

mais externa desse furo, e as dimensões do elétrodo-ferra

ment.R, medida <mlec; do enc;aio, diferença essa dividi.da por 

dois. Os valores l:abelados são uma média de cada par de v a 

lores medidos, para um mesmo ensaio; não se registraram va 

riações substanciais entre os dois sobrecortes lidos para 

um mesmo ensaio. 



" 

116 

6. 5. Hesultados -~~i~_gussõe~ 

Apresentam---se, a SE!guir, os resultados obtidos a 

través da realização dos ensaios. As Figuras 56 a 75 tra

zem, em forma de qráf.icos, os valores da relação de desqa.§_ 

te, velocidade de remoção de material, sob recorte e ruqos:!: 

dade superficial em função da corrente de descarga.Cada um 

desses gráficos encerra um conjunto de variáveis que in

fluem no desempenho do processo, como já foi discutido an

teriormente; assim, apresentam--se, sob a forma tabular, t~ 

das as condições impostas e/ou obti.das em cada ensaio ('l'a

bela 6.3) 

As fiquras 56 a 59 dizem respeito ao regime de 

desbaste da máquina UEE utilizada. Como fora previsto na 

fase de projeto dos elétrodos-ferramenta, a partir de um 

determinado nível de corrente de descarga, o que equivale 

dizer, a partir de um certo nível de energia, o rendimento 

da usinaqem (enerqi a fornecida/ener·gia utilizada na erosão 

da peça) cai abruptair,c"nte, para uma mesma área frontal de_::;_ 

se elétrodo. No caso em análise, para as condições utiliza 

das, a partir de uma intensidade de corrente igual a 5 A 

observou--se uma elevada instabilidade operacional do cabe

çote, acompanhada por um aumento apreciável do nível de ru 

ído do processo. 

Esse estágio pode ser visualizado pela sensível 

redução e aleatoriedade dos valores da velocidade de remo

ção de matei:ial, a par·ti r de 5 A. Poder--se-ia dizer que o 

processo atingiu urn estágio de "saturação energética" para 

as condições de usinagem selecionadas. 

Fazendo uma analogia com a irrigação de um solo, 

aquele fenômeno pode ser comparado ao caso em que, atingi

do o teor ótimo de água nesse solo, continua--se a injetar 

llléÜs e mais água, até encharcá·- lo completamente; por outro 

lado, uma vez determinada a área a ser irrigada e conhecen 

do-se a qualidade do solo e o sistema racUcular a ele vin-
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cu lado, ahim da umidade ótima para a aplicação, pode-se d~ 

mensionar o sistema de irrigação conveniente, caracteriza-· 

do por uma vazão de água determinada, urna frequência de mo 

lhamento correspondente e te. 

'l'ranspondo·-se isso para a UEE, verif.i.ca·-se que a 

area a ser us.i.nada é um parâm2tro de peso na determinação 

das condições de usinagem e dos níveis de energia forneci

dos por cada descarga, bem como na frequência de descar-

gas. 

l\ 'I'abela 6.4 apresenta uma correlação entre es-

scs parüroetros hidriiu.Licos e alguns parâmetros tecnológi-

cos do p1~ocesso elctroerosivo, a título de ilustração. Ca

racterísticas peculiares de cada processo à parte, ve-se 

que a familiaridade com essa analogia pode ser útil e le

var a resultados de interesse às duas areas. 

'l'ab. 6.4 - i\nalogia entre alguns pi1râmetros de 
i r ri gação de um solo e da llEE 

PARÂ~1E'I'ROS IRIUGAÇi:\0 

Área a ser irrigada 

Permeabilidade do solo 

PARi\METROS UEE 

Área a ser usinada 

Granulometria do mat:e ri al u
sinado 

____ .................. L ........................................................................ ----------

Vazão de água 

Frequência de molhamento 

Velocidade de penetração 
da água no solo 

Perdas por evapoi:ranspira
çao 

Perdas de carga 

Sistema radicular 

Energia de descarga, no tem
po 

F'requência de Descargas 

Velocidade de avanço do cab"ô 
çote 

Perdas por aquecimento dos c 
létrodos, do dielétrico, e-= 
missão de luz, ruído etc. 

Pterdas dielétricas do proce~ 
so 

Estrutura cristalina do mate 
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Regime de usinagem: DESBASTE 

Polaridade do c lé tx-odo- f.c rrament a: ncgati v a 

Condições de ensaio: A f ~ 4 ~ ,55 mn/ 

49,00 mn/ 

51,80 mm 2 

56,25 mm2 

Dielêtrico: querosene 

Injeção ou sucção: 2,5 

Tensão de ajuste: 185 V 

4 2 x lO Pa (0,25 Kgf/cm) 

Capaci tância do circuito de carga: 6 PF 

2 • 6 e 10 12 14 1e 

Fig. 56 "" Helação ele desgaste e velocidade 
de remoção de material em função 
da corrente ele descarga 
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Regime de usinagem: DESBASTE 

Polaridade do c"létrodo- ferramenta: nega ti v a 
. - 2 Cond.1çoes de ensaio: l\f = 44,55 mm 

Dielétri co: g uerosene 

2 49,00 nun 
2 51,80 mm 
2 

56,25 mm 

Injeç~o ou sucç~o: 2,5 x 10
4 Pa (0,25 Kgf/cm2 ) 

'l'ens~o de ajuste: 185 V 

Capacj_ tânci a do circuito de carga: 6 pF 

' - -· -1--- - -- --1- - --1---1--

)~~:~~~?-~~~~~~~~~~ ·~~~~~ 
1-- -- - --1-- -I- ---1-- --- ---1-- -!-- -1-\-
- - ---- -- -- -1---1-- - --1--- ---- -

O? - -- - - -- --1-- - -- - ---1--- --!-- - !-- - -

0.1 L..J_ - • __ ,_,_- -'-· -'- '---L-1-1...-L. . .L.J 

, • , a 10 " " 1• l (A I 

Fig. 57 - Sob recorte lateral e rugosi.c1ade 
superficial da pela usinada em 
função da corrente de descarga 
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Reqime de us1nuCjem: DESB/\S'l'E 

Poluridmlc do e1étrodo-ferramentil: negativa 

Condiç5es de ensaio: Af ~ 44,55 mm2 

2 - 49,00 mm 

Dielétrico: querosene 

= 51,80 nm? 
-- 56,25 mm2 

Injeção ou sucção: 2,5 x 10
4 

Pa (0,25 Kgf/cm
2

) 

Tensão de ajuste: 185 V 

Capaci tância do circuito de carga: 11 !JF' 

AD 
(%) 

2 • 6 8 10 12 14 16 

Fig. ')8 ·· Relação de desgaste e velocidade 
de remoção de material em função 
da corrente de descarga 
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Regime ele usinagern: DESBASTE 

Polar.i.ducle do el6trodo·-ferramcnta: negativa 
2 

Condições ele ensaio: Af = 44,55 rnrn 
2 

49,00 mm 
51,80 mm 

2 

56,25 mm2 

Dielétrico: querosene 
4 2 

Injeç~o ou sucçâo: 2,5 x lO Pa (0,25 Kgf/cm ) 

Tensão de ajuste: 185 V 

Capaci tânci a do c:L r c ui to ele carga: ll pF' 

2 -- • • ... _ -· -- ··+-1-+-1-·+- --,--

I ~~~·0J~:~:-: - ;:c:c ::::="";~§ 
0.,=::.:~-~==== -·---·---

------- -- -· 
···---·-·-··----·-·-·- --·-

0., ·------ ·--· 

0.1 

Fig. 59 -· Sobr.ecorte lateral e rugos:lclacle 
superficial ela peça usinacla em 
funç~o da corrente ele descarga 
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Regime de us.inagem: l\CABAMENTO 

Polaridade elo elélroclo- ferramenta: nega ti v a 

Concl.içÕeG de ensaio: Af - iJO ,96 mm~ 
44,55 rnm 

D.ielétrico: querosene 

Injeç~o ou sucç~o: 2,5 x 10 4 Pa (0,25 Kgf/cm2 ) 

'l'ens~o de ajuste: 160 V 

Capac:L i:ânc.ia do circuito de carga: 3 a 2. 083 nF 

VAM 

(mmJmin) 

FLg. 60 -- Relação de desgaste e velocidade 
de remoç~o de material em função 
da corrente de descarga 

l/.3 
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Hegime de us:Lnagem: ACABAt'lENTO 

Polaridade do olétrodo-ferramenta: negativa 

Condições ele ensaio: l\f = 40 ,96 rnm~ 
44,S5 mm 

Die1étl:ico: querosene 

Injeqão ou sucção: 2,5 x 10 4 Pa (0,25 Kgf/crn
2

) 

'tensão ele ajuste: 16 O V 

Capacitãncia do circuito de carga: 3 a 2.083 nF 

0,2 --- - .. - ·- -· - ·- ·-- - -·- - -- - -· 

~~--------- --0,2 o.4 o.6 (\6 1,o 1.2 1.4 1,6 X (A~ 

F'ig. 61 - Sobrecorte lateral e rugosidade 
superficial da peça usinada em 
função ela corrente de descarga 
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Regi me de us in agem: l\Cl\13MíENTO 

Polaridade do elétrodo-ferramenta: positiva 

Condições de em; aio: A f = 31 ,55 mrn
2 

2 36,00 mm 

44,55 nun 2 

Dielétrico: querosene 

Injeção ou sucção: 2,5 x 10
4 

Pa (0,25 Kgfjcm
2

) 

Tensão de ajuste: 105 V 

Capaci tânci a do circuito de carga: 110 nF 

Fltl 
(o/.) 

VRM 
(rum 'lo• I•) 

o,o '- -·-··-- - "' ----
0,2 0,6 I ,o 1,4 1,6 2,2 2.6 :'S,O 1 (A.) 

I<'ig. 62 -· Helação de desgaste e velocidade 
de remoção de material em função 
da corrente de descarga 
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Hegi me de ml.i nage m: 1\Cl\Bi\NEN'l'O 

Polaridade do elé1:roc1o-ferramenta: posi U. v a 

Condições de ensaio: Af = 31,55 mm 2 

36,00 mm2 

44,55 mm2 

D.i.elétrico: querosene 

Injeç~o ou sucç~o: 2,5 x 10 4 Pa (0,25 Kgf/cm2 ) 

'l'ensão de ajuste: 105 V 

Capacitância do circuito de carga: C -- 110 nF 

200 - --~-. - - ·-

-~-- ----~-

·,:.. -- -T:~~= ~-- - -

0,2 -- -- ,__ - - - -· - ·-· -1--HI- r- ·- ·-

F.lg. 6 3 -· Sobre corte lateral e rugosidade 
superficial da peça usinada em 
funç~lo da corrente de descarga 
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Hegime de usinagem: ACABAMEN'rO 

Polaridade do e1étrodo-fcrramcnta: positiva 

Condições de ensaio: Af ~ 31,55 mm
2 

36,00 mn/ 

44,55 mm2 

Die1étrico: querosene 
4 2 

Injeção ou sucção: 2,5 x 10 Pa (0,25 Kgf/cm) 

'l'ensão de ajuste: 105 V 

Capacitância do circuit.o de carga: C ~ 286 nF 

RD 
(%) 

VRM 
(mm ]min) 

F'ig. 64 - I<e1ação de desgaste e velocidade 
de remoção de material em função 
da corrente de descarga 
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Regime de usinagem: ACABAMENTO 

Polaridade do elétrodo-·ferramenta: positiva 

Condi.çõcn de ensa.io: Af ~ 31,55 rrun 2 

36,00 mm2 

2 44,55 nun 

Die.Létrico: querosene 

Injeção ou sucção: 2,5 

Tensão de ajuste: 105 V 

4 2 x 10 Pa (0,25 Kgf/cm) 

Capaci t~1ncia do circuito de carga: c - 286 nF 

!'lo 

l;~ml 

1000 
,_... ~,r- ... éf:'IEa~ - -=~c~---!=r= =- =-1=1= 1-~ - - _ 

---------f----1-1- -f--
500 -- c- -1- - -- l-f- -- --1-

- ~f- -1- -f-f-f- - -I- - +--- ------ -1-1------f---1--- -1--
200 ~- -- - "-f-I- --1- -I-- •.: --f-

IOO ~§~~~~t§t;~= ~~~: ·-·-c. I. --· 

50 - -~ ~- ---- -- - --------- --- -----f
-- +- -- - -- - -f- -f- f-
------ -f-f-- -f-f-

20-- -f- -f- f--

F'ig. 65 - Sob recorte lateral e rugosidade 
superficial da peça usinada em 
função da corrente de descarga 
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Regime de usinagem: ACliBAMENTO 

Polaridade do elétrodo-ferramenta: positivo 

Condições de ensaio: Af ~ 36,51 mm2 

40,96 mm2 

2 44,55 mm 

Dielétrico: querosene 

Injeção ou sucção: 2,5 x 10 4 Pa (0,25 Kgf/cm2 ) 

'l'ensão de ajuste: 110 V 

Capaci tância do circuito de carga: C -- 1086 nF 

•• :::. ·• ~~c ~ ~=~r l 
' -+- -~-- - - ~)·· !t:'f I I- - --- -1-

, -t'~~fll~~~~~~2 1~c_·== =~=~2 
o.r.:=-=:=v :::_:: ~'== ::::_ ~~--==-r·-r::: 

:-~- -----r-------- --1-
0,2 - -1--1--- -r-:--- - - - -- -- f-1--

0,1 - --c.. -~- - - - . '-· 
(\> o.• 1.o '·" '·• '·' '·• "' I IA I 

Fig, 66 - Relação de desgaste e velocidade 
de remoção de material em função 
da corrente de descarga 
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Regime de usinagem: ACABAMENTO 

Polaridade do elétrodo-ferramenta: positiva 

Condições de ensaio: Af = 36,51 mm
2 

40,96 nun2 

2 44,55 mm 

d.ielétrico: querosene 

Injeç~o ou sucç~o: 2,5 x 10 4 Pa (0,25 Kgf/cm2 ) 

'l'ensão de ajuste: 110 V 

Capacitância do circuito de carga: 1.086 nF 

I - c-. = =-··:·- .. r=t: -'-- ·-

u __ ~===c-~===~~=~=== 
--- ...... --1-f-- ·-t-+-IH-t--1-H-t--1 

0•2 --- --·-1------- ·-1--t--t--H 

Ql 0,6 1,0 IA 1,6 22. 2» "' I (A I 

Fig. 6 7 ·- Sobrecorte lateral e rugosidade 
superficial da peça usinada em 
função da corrente de descarga 
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Regime de usinagem: l\C:AI3Af>1ENTO 

Polaridade do elétrodo·-ferramenta: positiva 

Condições de ensaio: Af = 36,51 mm
2 

2 40,96 mm 

Dielétrico: querosene 

2 44,55 mm 

Injeção ou sucção: 2,5 x 10
4 

Pa (0,25 Kgf/cm
2

) 

Tensão de ajuste: 110 V 

Capací tânci a do ci r c ui ·to de carga: 1, 5 pF 

RO 
l'%l 

I IAI 

Fig. 68 - Relação de desgaste e velocidade 
de remoção de matedal em função 
da corrente de descarga 
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Regime de usinagem: ACABA~lENTO 

Polaridade do elétrodo--ferramenta: positiva 

Condições de ensaio: Af = 36,51 nun
2 

40,96 mm
2 

44,55 mm2 

Dielétri.co: querosene 

Injeç5o ou sucç~o: 2,5 x 10 4 Pa (0,25 Kgf/cm2 ) 

Tensão de ajuste: 110 V 

Capacitância do circuito de carga: 1,5 JJF 

20 -- --+-1-+--1~ -+---i-- -- ~t--t--HI-

Alil 

:: ~ aJr=~-F r= 
:--~1- -- ~ -- -- - -- ~ f-
==~F=~-~~ ~- ~~=~~ 

0 
--- -- 1-·: f*~· IJi• • ····t·::_t:-:j::-::t~=l=l=~l - . ''\l----~--

-r-~""'1--- -- ------ ----- -1--~- ~ 
2-----~ _, ____ ~----

Fig. 69 - Sobrecorte lateral e rugosidade 
superficial da peça usinada em 
fnnç~o da corrente de descarga 
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ReCjime de us.inagem: 1\Cl\BI\MENTO 

Polaridade do !Uétrodo·-ferramenta: positiva 
2 Condições de ensaio: l\f ~ tl4,55 mm 

D.ielêtrico: querosene 

Injeç5o ou sucç~o: 2,5 x 10 4 Pa (0,25 Kgf/cm
2

) 

Tens~o de ajuste: 120 V 

Capac.i tânci a do c.i r c ui to de~ carga: 1,5 IJF 

IW 
(%) 

t (AI 

FiCJ. 70 ·· Helação de des9as te e velo cidade 
de remoç~o de material em funç~o 
da corrente de descarga 
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,, Regi me de usinagem: i\Cl\IlM\ENTO 

Polaridade do elêtrodo··· ferramentca: positiva 
2 

Condic;ões de ensaio: i\f '~ 44,55 mm 

Di elêtrico: querosene 

Injeção ou sucção: 2,5 x 10 4 Pa (0,25 Kgf/cm2) 

Tensão de aj ust.e : 120 V 

Capaci tância do c i J:cui to de carga: 1,5 pF 

I'< o 
ljlml 

2 l 4 • • 7 • X( A) 

Fig, 71 -- Sobrecorte lateral e rugosidade 
superficial da peça usinada em 
função da corrente de descarga 
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Regime de usinagem: ACABAMENTO 

Polaridade do e létrodo-- ferramenta: posi U. v a 

Condições de ensaio: Af = 44,55 ~n2 

· Dielétrico: querosene 

Injeç~o ou sucç~o: 2,5 x 10 4 Pa (0,25 Kgf/cm2 ) 

•rens~o de ajuste: 110 V 

Capaci tânci a do circuito de carga: 4 ,5 pF 

RD 
(')\) 

liA I 

Fig. 72 - Helação de desgaste e velocidade de 
remoç~o de material em função da 
corrente de descarga 
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Regime de us.inagem: ACABA~ lENTO 

Polar.idade do elêtrodo-ferramenta: positiva 
2 

Condições de ensaio: Af ~ 44,55 mm 

· Dielétrico: querosene 

I · - - 2 •x. 10 4 P~ (0,25 Kcrf/cm2 ) .. nJeçao ou s ucçao: -, :J - ~ 

Tensão de ajuste: 110 V 

Capacitânci a do c.ircui to de carga: 4 ,5 pF 

20 --- --- -- r---1--t-1--l--- --I- f-· --

--,---------. -- ------
1-----1----1--- -- --t- -,------

201--- ----1--- -- - -r-- -r- -I--~-

~~~~~~~~~~=~~~~;~~ 

5 ·:==-~~=~==~!---=f=~ 
2 ----_f__ -1--- .. --1-------- - 1--1--

1~~~~~=~=~~~. -=~~~ 
~======~---=~~~~~=~= 

"' , __ - ----- - --,--- -- -- 1-- -r-- --- --
1- - -1-- 1- . r- --+-1--t--tr--l--
r---------- -- ------

0,2 ------ --C------- --- r--·--------

l0 ig. 73 - SobJ:ecorte lateral e rugosidade 
superficial da peça usinada em 
função da corrente de descarga 
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Regime de usinaCjem: ACABJ\MEN'ro. 

Polaridade do elétrodo-·ferramenta: positiva 
2 CondiçBes de ensaio: l\f = 40,96 mm 

44 ,S'j mm 2 

D.i.elétrico: querosene 

I11jeção ou sucção: 2,5 x 10
4 

Pa (0,25 Kgf/cm2 ) 

Tensão de ajuste: 125 V 

Capacitância do circuito de carga: 4,5 lJF 

VRM 

Fig. 74 ·- Helação de desgaste e velocidade de 
remoção de material em função da cor 
rente de descarga 
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Regime de usinagem: ACA!lll'lEN'rO 

Polaridade do elétrodo--ferrament:a: positiva 

Condiç6es de ensaio: Af- 40,96 mm
2 

2 44,55 mm 

Dielétrico: querosene 

Injeção ou sucção: 2,5 x 10 4 Pa (0,25 Kgf/cm2 ) 

•rensão ele ajuste: 125 V 

Capacitância do circuito de carga: 4,5 uF 

I ,um I 

R a 
l;unl 

1000 ·m"-~ _- §"~j~-, fc c - - -- -- - ... -
:~=~~~==--~~ _---~= 

50 o - - - - -+- -1-- -~-1--l--1-l-
·- - - -- - - - - - -- 1- -· - -
I~ -- -- ~ - - - --,- "' "' -- -- -- -- -- -

200~- -----i':_:__ I 1-- ---f-----.--

"' /,11;- ' 
100 ~.:;- .,.-~ ..... 

lO e-e= · · -"'= '"""'"'·-~b-~bt±~bl,.,±~ -,- i' --i- - ·- ~-- . --- --· - - 1-- -- - - - - - - -I- -H--HI-
2o - -1--· - -~ -

10 ~==t==··. :"~:- .:: __ - -~ 
---;j·-c---.-,-,_-"""''::__- c=== 

5"' ...• , . -" 1----. ~- ----
c.- i--·-··-- ·- - -- - . . . ·-
---- -~~-1------1-----

2 ·-- -!---- -· -- -· .. -- -- ·----

I . -'"' -·f---1-=·t---1=1-"*:.J 
~-~=-==~~--.::~-=-~~ 
-- -- --· . 

o,s--,_
11
._--1_-

1
-_-·- -!-- _ 

T -- -- -

~-------------------

Q2 ---- -·-- --- ------- ·----

Fig. 75 - Sobrecorte lateral e rugosielaele 
superficial ela peça usinaela em 
função ela corrente de descarga 
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Constatou--se, durante a eh.'Perime.ntação, que os •e 

feitos de dispersão da energia da descarqa são maiores pa

ra usi.naqcn.s profundas e com si.stema de lavagem deficien

t:e ~ Nesses casos, as partí cula.s removidas não são expulsas" 

como deveriam da zona de us.inagem 1 seja front.al, seja late 

ral. Ora, isso ocorrE~ também na. irrigação de um solo: a me 

dida que a profundidade da camada a ser irrigada aumeJxta, 

aumenta a dispersào da água fornecida ao sistema, aumentan 

do igualmE~n·te as perdas d.o processo. 

O tempo de duraqão e o próprio processo da des

carga sao cond~Lcionaclo::; em grande parte à capaci tância , à· 

re:;istência e a indutância própria do circuito de descar

ga, nos circuttos de relaxação, como o que foi utilizado~ 

O aumento do tempo de duração da descarga f através do au-

meJrto dE~ssas grandezas, acarre·ta na. majoração das perdas 

térwicas da E:!l1(:~rsria, consto.tadas, nos ensaios efe·tuados, 

pela monit.oraç~io da t.emperat.ura do banho die.léi:rico de la

vagem cia peçr.::li bem coino pelo aqur.:~cimcnto ;sc~nsível dos elé~

·trodos 1 d.et:ectado por· con·t~·:d:o manual apó~; cada ensaio. rs~ 

so oc.:-t~=i i o na i obvi a.me n te , a queda do rendj_mento do proce.s-

so, espelhada de forma .soberba nos ensaios de desbaste (F:!:_ 

guras 56 e 57). 

As linb.as i.:.racej adas de cada figura rep:r.·esent.am 

o cq.mportamento e::>perad.o de ca.da uma des.sas curvas sob COE: 

diqÕes adequadas de usi.nagem, tais como Srea frontal ótima 

do elétrodo-ferramellta, condiçôerõ ele lavaqe.m, nível de con 

tanú_nação do líquido dielétrico, tamanho dos grãos dos elé 

trodos etc. Foram extrapoladas de acordo com o comportameg 

to obi::ido para essas curvas pelos diversos pesquisadores 

da ftrea e publicados em di versos artigos f listados nas re

ferênciaE; bibliogriificas eles te trabalho. 

A relação de desgaste obtida foi maior que a es-

perada, de uma maneira 9era.l. ApenÇJ.s os ensaios com polar]:_ 

dade invert.ida dos elétrodos (F:Lguras 62 a 7ci) apresentaram 

os níveis desejados de relação de desga~;te. Isso se deveu, 
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em parte, à baixa contaminação do d:i.elétrico, já que nos 

ensaios de desbaste não se empregou a unidade de filtra-

gem; além cU~>>>o, o sistema de lavagem utilizado mostrou-

-se ser deficiente e, na tentativa de melhorá--lo,aumentou

·-se a pressão de lavagem ( 2,5 x 10 4 Pa) o que também con

tribuiu para a majoração do desgaste do elétrodo-ferramen 

ta. Manteve-se constante essa pressão de lavagem para que 

a comparaçao global entre os ensaios pudesse ser embasada 

em condições sernelhant.es. 

O comportamento das curvas de relação de desga_§_ 

te versus co.rrente de descarga apresentou uma mesma carac

terística em t:odos os regimes de usinagem usados: concavi-· 

dade voltada para cima. 

Nos ensaios de desbaste, a relação de desgaste 

foi decrescendo com o aumento da corrente de descarga; is

so se deve à alta contaminação do dielétrico e ao pequeno 

"gap" de serviço, expondo com maior intensidade o elétrodo 

-ferramenta aos efei toG térm:Lcos das descargas elétr:Lcas. 

Nos ensaios de acabamento com polar:Ldade normal, 

ou S(~ja, com a f c, rrawen ta [;endo o cá l:odo do c i r c ui to (Fi <J.!:! 

ra 60) há uma súbita ma:joração no desgaste da ferramenta 

con:espondendo a uma violenta v ar i ação na capacitância do 

circuito de carga, que "sal ta" de 16 3 nF para 2. O 83 nF, um 

énnnento da quase treze vezes. 

Invertendo--se a polaridade do circuito, nos en

saios de acabamento, const:ata-se uma inversão de comporta

mento do desgaste da ferramenta, que associa baixas cor

rentes de desca1:ga a baixas 1:elações de desgaste. Isto se 

deve ao fato de que, sob essa polaridade, algumas partícu

las erodidas da peça usinada soldam-se à superfície da fe_I 

ramenta; à medida que se aumenta a energi.a de descarga, a 

massa e, consequentemcnté, a inércia dessas partículas, é 
maior e o "efeito ímã" é afetado. 

Isso também explica a inversão de comportamento 

do sobrecorte lateral que, com polaridade invertida do cir

cuito, apresenta uma concavidade voltada para cima. As pa_I 
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tí oulas removidas da peça e "varridas" pela circulação do 

fluido dielétrico, ainda que no sist.ema de lavagem por sue 

ção, aumentam paulat.ln<tm<c!nte de tamanho com o aumento da e 

nergia da descarga e ampliam, cada vez mais acentuadamen

te, o sobrecorte lateral, para possibilitar o seu ltvre 

túinsi to. 

As curvas de ruqosidade superficial da peça usi

nada versus corrente de descarga apresentam um comportamo!~ 

I: o independen·te da polm:idade do circuito, mas al lamente 

influenciadas pela ener<Jia da descarga até um determinado 

limih', apéis o qual a rucjosidacle superficial passa a ser 

constante. 

A umidade relativa do ar nao exerceu qualquer in 

fluêncié1 perceptfvel no desempenho do processo, apesar de 

que ela altera as características diolétrtcas do fluido de 

serviço. Dtrran-te os t~n~,;aios, variou desde 50 até 80%. 

1\ tenu,)eratura ambiente :interagc diretamente com 

a temperatura do banho dielétrico. 1\ máxima variação detec 

tada entre arnbas foi de 4,0 °c. Convém salientar que a mo

nitoração da temperatura do banho dielétrico foi executada 

junto ao termodetector elo fluü1o do reservatório de servi-

ço. Enqua'nto a temperatura ambiente variou de 18 a 28 

durante a ,realização da experimentação, a tE~lnperatura 

banho clielétrico flutuou em urna faixa dce 20 a 30 °c. 
do 

A temperatura altera a viscosidade do fluido die 

létrico; um aumento naquela provoca uma dimtnuição nesta, 

melhorando a lavagem da zona de ustna<Jem. 

A tensão do ajuste influiu slgnificati. vamente 

Esse efeito foi observado nos nas condições de usinagem. 

ensaim; de números 43 a 50 e 51 a 58. Diminuindo a tensão 

de ajuste, nos circuitos de relaxação, majora-se a frequê_!! 

cia de descargas, melhora,-se o acabamento superfic.ial, di

minui--se o sobrecorte lateral e o desgaste do elétrodo-fe_E 

ramenta, mas em detrinBnto da velocidade de remoção de ma

terial. A recíproca é verdadeira. 
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O avanço do cabeçote, no tempo, mostrou ter um 

comportamento idênU.co àquele da velocidade de remoção de 

material versus a corrente de descarga. 

Observou-se qual.i ta ti vamente que os 

Heynolds, relativos à circulação do fluido no 

números de 

reservatório 

de serviço e na zona de usinagem, influem ponderavel.mente 

na estabilidade do processo e, conscquent.emente, na preci

sao dimensional., acabamento superficial. e tempo de fabrica 

çao da peça usinada. 

A lavagem por injeção lateral, usada nos ensaios, 

mostrou ser mais indl.cada que a lavagem por sucção, desde 

que o desgaste do el.étrodo-·ferramenta, a conicidade e o a

cabamento superficial. da peça usinada, não sejam tão impoE 

tantos. Ela permi.te a obtenção de maiores velocidades de 

remoção de material., é mais faciJ.rr,ente utilizada e se apli:_ 

ca a qualquer emprego do processo. Com a inversão da pola

ridade, a conicidade máxima verificada, utilizando-se lav_<'l: 

gem por injeção lateral, foi de 1° em cada lado da cavi.da

de executada, enquanto a máxima relação de desgaste foi. de 

10%, como se observa nos <Jráfieos e tabelas dos resultados 

obtidos. 

1\o se cortar transversalmente uma barra consti tu 

ída de um tipo especial de aço inoxidável em desenvolvime~ 

to na EESC-USP, de baixa usinab.ilidade mecânica, com uma 

barra de aço-carbono de espessura 0,8 mm, mono-engastada 

no suporte de fixação da ferramenta, obscrvou··se a presen

ça de forças si<Jni fica ti. v as no processo, como pode ser de

duzido da análise da Fi<Jura 76. 

Verificou···se que os efeitos da vl.bração excessl.

va do porta-elétrodo podem ~:eJ~ altamente danosos à peça u-· 

si nada, quando a ferramenta tem baixa rigidez, como o e lé

trodo da direita, da Fi<Jura '16; a esquercla,apresenta-se um 

elétrodo com maior ri<jidez, com o qual se obteve uma usina 

gem sem mai.or.es problemas, mas com o triplo elo tempo de u·

sina<Jem que seria obtido com o elétrodo anterior, para o 

regl.me seleci.onado (acabamento, polaridade normal). 
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Fig. 76 - Peç:a de aço inoxidável cortada com 
e J.étrodos de aço-carbono 
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l\pcé;<_n: de nao haver fon;as de corte si.qnlficati·

vas devido à mJinagem por eletl:oerosão propriamente dita, 

a ferramenta vibra, devido principalmente à vibração do ca 

beçote da máquina, hidraull.cument:e é\cionado. A Figura 77 

mostru o inst.unte em que o eléitrodo--fen:·amenta, já deform~ 

do, entra em contuto com o flui do dlelét.d. co no reserval:Ó

rio de serviço. 

Aqui, o cubeçote porta-·elétrodo está "parudo" 1 P5:'; 

ra que se evidenciem as franjas, no fluido dielétr:Jco, o-· 

riundas da vibração do cabeçote porta-ferramenta. Em oper!~ 

ções de desbaste, com "gaps" elevados, não há efei·tos sig

nifica ti vos sobre o processo; em operaç:oes de acabamento, 

entretanto, com "gaps" reduzidos, há tendência à formação 

de curtos-circuito entre os elétroélos e, conscquentemente, 

instabilidade na usinaqem, prejudicando assim a acuracida

de do processo. 



Fig. 77 - Franjas, no fluido d:Ltdétr.ico, pro
venientes da vibração excessiva do 
cabeçote e letcroe rosi vo 
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7. CONCLUSÕES. S UGES'l'ÕES P/\!U\ 'l'RABALIIOS FU'l'UROS 

7 .1. Concl usõc)s 

Apresentaram-se os pm:âme tros tecnológicos que 

influem mais significativamente no processo de usinagem 

por eletroeros~1o. A análise elo~.> resultados e xpe ri rnentai s 

mostra que a ene:;rgia da descarga influi decisivamente nos 

parâme1:ros de saída dR UEE. O tempo de fabricação, o acab~ 

mento superficial e a conicidade da peça usinada, o desga.'.'_ 

te do elétrodo·-ferramenta e a espessura da camada superfi

cial da peça usinada afetada pEd.o calor, são funções dessa 

energia. 

O parâmetro mais importante do processo e 1 indis 

cutivelmente, a energia da descarga. Nos circuitos de rela 

xação 1 ela depenc"B da capaci tância do circuito de carga e 

da tensão no capacitar. O valor da tensão no capacitar de

pende da tensão de ajuste e do espaço compreendido entre 

os elétrodos. A d.i.minu.ição do "gap" provoca uma queda na 

tensão do capacitor e o aumento da frequênc.ia de descar

gas. A resist.ência do circu.i to de carga l.imi ta o valor da 
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corrente de descarga e seleciona o regime de tmtna9em pre

tendido. 

1\ áreu frontal do el.étroclo·- fcn:arnenta e out:ro PE; 

râmetro básico a ser considerado na seleção das condições 

ótimas de usinagem. Altos níveis de ener9i a da déscarga, 

quando aplicadas a áreas pequenas, provocam uma acentuada 

instabilidade de usinagem, caracterl.zada pela elevação da 

temperatura do banho dielétrico, geração de ruído e aumen

to da frequência de contatos físicos entre os elétrodos. 

Os parâmetros hidrodinâmicos do fluido dielétri

co no reservatórl.o ele serviço e na zona de usinagem, a geo 

metria, as propriedader; físicas e metalúrgicas dos elétro

dos e a contaminação do fluido dielétrico, sao outros fato 

res a ne rem cons ider<tdos na UEE. 

Os efeitos ela vibração excessiva do cabeçote po~ 

t.a--ferrmnenta evidenciaram--se durantE' a usinagem de aço i

noxidável com elétrodo de aço-carbono, mostrando haver o 

clesenvol vimento de forças significa ti v as duranhé a usina-

gt~m, provenientes de con-'catos metâlicos entre os elétro

dos, devido às falhas operacionais do servo-sistema de co

mando do avanço do cabeçote eletroerosivo. 

Imte a necessidade de se desenvolverem novas pe~ 

quisas na área de usinagem por eletroerosão, imprescindí -

vcüs à seleção dos parâmetros tecnológi.cos ótimos do pro

cesso, para uma dada aplj_cação, listam-se alguns exped.me_!! 

tos que podem ser efetuados: 

a) Estudo da influência cloó; parâmetros tecnolÓg_! 

cos sobre o desempenho do processo através do 

agr-upamento das variáveis em paâimclros '.adi

Inensionais e esboço dos gráficos relacionando 

tais parâmet.ros, obtidos em ensaios. 
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b) Estudo das características dinâmicas do servo 

-sistema de~ comando do avanço do cabcçote por 

ta-ferramenta. 

c) Análise dini.ínúca da estrutura da máquina-·fer·

ramentc e letroerosi v a, sob condições operaci9.. 

nais. 

d) Pr.ojet.o e construção de un.tclades de filtragem 

e resfriamento do dielétrieo, que perndtam o 

controle ela contaminaçi1o e 

nho cUelétri co, comparando 

11hos em serviço. 

temperntura do ba-

os seus clesempe-

e) Utilização ele água desionizada como fluido de 

serviço e comparação com os resultados obti

dos empreg<mclo-se o querosene. 

f) Projeto e desenvolvimento ele novas ligas que 

assegurem boas características térmicas, elé

tricas e de cuBto elo elétrodo··ferramenta e 

lhe poss:ibilitem uma fabricação exequível pa

ra qualquer. geometria ela cavidade a ser execu 

t:acla. 
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A P ~ N D I C E A 

GLOSSlllUO DE 'rERMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE UEE 

ACABAMENTO (fi nishing) 

Regime utilizado em UEE que confere à peÇa uma 

rugosi.clade superficial inferior ou :i.Cjual a 1,6 pm 

(VDI 24). 

AClll3AMEN'f0 SUPEHFICIAI. (surface fJnish) 

Medida da rugosidadn superficial de um componen·

te após um tra.t.mwnt.o final, H> fer.i.da no perfi 1 

da superHcie. 

liCUHI\CIDADE DO PHOCESSO (process accuracy) 

Medida e:Jtat:ÍstJca do grau com que um fenôn~eno 

observado em um procC!sso di.fe1x~ da especJ.fJ.cnç~ão 

e x.igida. 

ÃGUll DESIONJ:ZJI.DA (desionü:ed \•/ater) 

1igua tratada para um est.ado nao condutor, pelo 

processo de desionizuqão .. 

AJUSTE DE F'LUXO (centerflm1 adjust:ment) 

Adequac,ci:í.o dn prec;são e vazao do fluido de traba

lho, feita por 1r.e:Lo de uma válvula manual. 

)\J~ODO ( anode) 

Elemento coletor de elétrons. ~ um e létrodo com 

zona de polaridnde posit.iva. 
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ARCO - V. AHCO ELÉ'I'IUCO 

f\RCO ELÉTRICO 

Fluxo contínuo de corrente elétrica ent.re dois e 

létrodos. Na ocorrência de um arco em um proces

so de UEE, haverá desgaste no elétrodo e eJ:osao 

irregular na peça. 

CABEÇOTE (ram) 

Membro m6ve 1 dé' u' a máquina de 1\E, no qual se a-· 

lojam o elétrodo e o fixador do elêtrodo. O seu 

movimento pode scer servo--comandado por um motor 

clé;trico, um regulador eletrohi.dráulico ou um 

sistema de controle adaptativo. 

CAMADA HESSOLIDH'ICADA (resolldif.i.ed layer) 

Camada de material fundido e resf;olidificado, de 

posi tacla na superffcie ela peça usinada. 

CARBONIZAÇÃO ( carboni zaU.on) 

Conversão em carbono ou em fuligem de uma subs

tdncia carDônica. 

Ci\TODO ( caUwde) 

Elen:ento erni.ssor ele elétrons. 

CENTELHA (spark) 

Descarga elétrica de curta duração, devido a ru

tura súbita e espontânea do ar ou de algum outro 

materl.al dielétl:ico que separa dois t:errni.nai.s. E: 

acompanhada de uma emissão momentânea de luz. 

CICLO DE SERVIÇO (duty cycle) 

8 uma sequênc.ia completa do fenômeno de descar

ga, que engloba os tempos de ionização, do "gap", 

descarga propriamente dita, expulsão das partíc~ 
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III 

las erodidas do zona de usinagem e desionização 

do dielétrico. 

CIRCUITO DE CARGA (charge circuit) 

Circuito armazenador da energ.ia de descarga. Po·

de ser do tipo de relaxação, valvulado, transis

torizado ou integrados digitais. 

CIRCUJ'rO DE DV~SCi\RCA (discharge circui.t) 

Ci rcu.i to que libera a energia armazenada pelo c i _E 

cuito de carc;a. 8 caracterizado pelos elétrodos, 

sua impedância e capacitânc.ia do "gap". 

CIRCUI'fO Gi\GO (sttuter c.ircuit) 

8 um tipo de circuito que interrompe a corrente 

de saída quando ocorre um curto-circuito no "gap" 

e, em seguida, gera pequenos pulsos de corrente 

para 11 verificar 11 se o curto-circuito cessou. 

COI.diDE (collo.i.d) 

Sistema rio qual unu fase é composta 
- . - 0-3 solidas com d:unensoes entre 1 a 

de part{ cu las 

1 pm, e que 

está disperso em uma fase diferente. 

COMPENSAÇÃO DO PESO DO EL8TRODO (eletrode ~1ei.ght 

cornpensation) 

Regul.agem no paràmetro de ganho do sistema de 

controle elo movimento elo cabeçote de u' a máquina 

de eletroerosi:lo, para a~:;segurar a sua estabilida 

de durante o procei;so, devido ils diferentes di.

mensÕl~s dos elétrodos. 
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CONTA!UNAÇÃO DO FLUIDO DIELÉTIUCO (diclcctric fluicl 

con taminat.i.on) 

Processo de introdução no dielét.rico 'de quais

quer partículas s6l.i.clJs, oriundas da poluição a_!!! 

biental, da eleLroerosão etc., e partículãs lÍ

qu:Ldas provenientes da umi.dé1de do ar ,substâncias 

decorrentes da decomposiçilo do c1ielétrico etc. 

CRA'l'EHA (crater) 

Pequena cavidade deixada em urna superfíc.i.e de u

ma I_Jcça clell~ocrod1dd por Ullid de:><:ar:~J.:l. 

"CIU:SCIMENTO" DO ELÊTHODO (e lectrode "growth ") 

Efeito de el(~Lrodepostção que ocorre sob certas 

condi.ções de eletroerosão, fazendo com que o ma

terial da peça se deposite no elétrodo, aumentan 

do as suas climP.nsões sem controle. 

CUH'l'O-··CIRCUI'l'O (short-·ci n:ui t.) 

Contato físico entre os elétrodos, de ef(éitos da 

nosos ~ usinagem el.etroerosiva. 

DESilAS'l'E ( rough cu L) 

Hegime utilizado ern UEE, que confere il peça uma 

rugosidade superficial igual ou malor que 5 ,O pm 

(VDI 3~). 

DESCAHGA ELÉ'l'RICA (electric discharg<e) 

Passagem de eletricidade por um dielétrico ,em g<:_: 

ral acompanhada de uma cento lha ou arco. 

DESCAHGA ANOHNAL (anomalous discharge) 

Descarga com baixas característlcas eletroerosi 

vas que ocorre antes de concluída a formação dos 
11 Streamers"; a energia dessa descarga é absorvi

da quase totalmente pelo flu.ldo de serviço. 
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DESGASTE DO EL8'l'RODO (electrode vJear) 

Quantidade de material removido do elétr·odo·-fcr-

ramc::"!nta. 

DESGASTE VOLUM8'I'!UCO (volumetr1c v/Car) 

Desgaste total do elétrodo, expresso em unidades 

de volume. 

DESIONIZAÇÃO DO FLUIDO (fluid deionization) 

Retorno ao estado dJ.elétrico de um fluido ioniza 

do, npós terem sido removidas todas as fontes de 

ionização, envolvendo difusão de íons às paredes 

do reservatório e a recombinação de volume de 

Íons positivos e negat:ivos. 

DIEL8TRICO (dielectric) 

Um rnnterial el.6trico isolante, ou um material no 

qual se pode manter um campo elétr.ico com um mf-

.-. nimo de pe:t:das de energia. 

ELÉ'fHODO (c lectrode) ou ELf:Tll.ODO·- FERHJ\Mlm'rl\ ( tool-e lectrode) 

É a ferramenta eletroerosiva. Ela dev<~ ser fe.ita 

de um material bom condutor de eletricidade. Sua 

geometria é comumente urna imagem negativa da for 

mn dcsejnda na peça acabada, com as suas dimen

Boes ajustadas para levar em conta o sobrecorte 

para o reginB utilizado. 

ETJ:'l'RODO ESC!\LONIIDO (stepped clectrodc) 

f! um elé trodo que possui um estágio com di men-

soes n:-!duzidas para desba:::te e um ou wais está

gios de acuham-c~nto, com dimensões progressi v ame!~ 

te maJore:::; para a u~:~inaS)em de furos par;santes. 
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EL~TRODO NÜL'l'IPLO (split electrode) 

são dois ou mais e.létrodos em u' a rnârJuinv., isola 

dos entre si. C<Jbos separados, ligados a cada e·-

létrodo, sã.o provenientes de canais de sa{da do 

gerador e simultaneamente são feitas 

de cada elemcento pela sua ligação com 

correspondente. 

EROSÃO (erosion) 

dCscargas 

o canal 

Em UEE, é a remoçao de metal dos e lét.J:odos. 

ES'l'ABILIDADE DE USINAGEl1 (machining stabilit:y) 

Estado de desenvolv.i.rnento da usinagem.Diz-se que 

a estabilidade de usinagem é boa se a progressão 

da usinagem é regular e isenta de curtos-·circui·

tos e de descargas anormais. 

FERRMIEN'J'A ( tool.) 

Ver eletrodo. 

FLUI DO DIELliTfUCO ( dl.c lcc td c flui d) 

Em um proccs>;o de UI-:E, é, em geral, um hidrocar

boneto de baixa. viscosidade (quero~;ene) ou água 

der..:ionizada, onde se encon-t.:ram imersos os ell~trQ 

dos. O fluido c1ielétrico de serviço preenche o 
11 gap 11 ent:re o ülét.:.rodo c a peça, aqindo como iso 

l.ante elê·trico at.é que sceja atingido um valor es 

pecffico de t<ensão no "gap". Quando tal ocorre, 

ele se .ioniza, tornando--se um condutor. elétrico, 

permitindo um fluxo de corrente pelo caminho i.o

nJzado, até a peça. Ele serve também para refrJg~ 

rar a zona de trabalho e para expulsar as paT.tÍ

culas geradas pela erosão da zona de trabalho. 
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FREQUENCIA DE DESCARGAS (c1ischargc frequency) 

Número de descargas por segundo, na zona elétro

do-pcça. 

FUHO DE LAVAGE~l (flushing hole) 

Furo executado na peça ou no elétrodo, que serve 

para introduzir o dielõtrico no "gap", para fins 

de lavagem. 

"GAP" (gap) 

Distimcla entre o elêtrodo e a peça, durante a u 

sinagem. 

GERADOR (power supply) 

Dispositivo de um siste10a de UEE que fornece a~. 

nergia que produz a descarga elétrica entre o e

létrodo e a pe<,'a. 

GimADOR DUAL (dual power supply) 

Geradores duplos, alo:jados em um sô gabinete ,que 

podem operar com duas máquina" de UEE:, simulta

neamente. 

"HUN'l'ING" (hunting) 

Movimento alternado do C<lbeçote de u'a máquina 

de eletrocrosão, durante o corte. Ele pode ocor·-

d 'd ' 1" ~ rcr cv1 o a!::i cone J .. çoes inadequadas de lavagem 

do 11 gap", sen~:d.biliclt'l.à.E~ extremamente elevada do 

servo-sistelna, deposiç~o de resíduos carbônicos 

no fundo de uma cavidade eletroerosiva etc. 

INS'I'ABITJIDADE DA USINAGEM (machining instability) 

Estado que alt.era o desenvolviwento n0rmal e pr~ 

ferido da usinagem. Pode r;er caracteri.zado por 

curtos-circuitos e/ou descargas anormais. 
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IN'l'TmSIDADE DE DESCAHGA (discharge strenght) 

Quantidade de energia da descarga. 

LJ\VAGEN (flushing) (flow) 

VIII 

Processo de passagem do dielét.rico pelo "gap", 

para remover as partículas produzidas pela UEE. 

LAVAGEM CEN'l'RAL (conter flow flushing) 

Método de fazer jorrar dielétrico por 1.1m 

central feito no elétrodo. 

LAVAGEM INVEH'l'IDA (rever se f l01~ flushing) 

furo 

Sistema c'\2 Java')em por i.njeção pelo copo nnt:áli.co de la 

va9em sob a peça usinada. 

LAVAGEM LNrrmAI, (lat:eral. flow flushing) 

O mesmo que lavagem supe .rfici al. 

LAVAGEM POR EXSUDAÇÃO (swarf flml flusll.i.ng) 

Sistema de lavagem que consiste em in~jetar o di~ 

lét1.·ico sob pressão no interior de um elétrodo 

feito de mated.al poroso. O fluido dielétr:lco a-

travess;1 os poros e executa a lavagem com efici~· 

ência. 

Ll\VAGEI•! POR INJEÇÃO (injection fltwhi.ng) 

Método de• lavagem que ut.i.li.:o<a a circulação forç~ 

da de dielétrico sob pressão, pelo 11 gap". 

LI1Vt1GEM POR ASPIRAÇÃO OU SUCÇÃO (vacuum flush.ing) 

Método de lavagem que utiliza nrna preBsao vacuo-· 

métrica de sucção para aspirar o dielétrico con-

taminado do "gap" 1 para um copo metálico pos·to 

sob a peça usi nada e 1 daí 1 para o tanque de se r

viço. 



.I 

IX 

LAVAGEM PULSANTE (pulsed flushing) 

~létodo de lavagem que sincroniza a injeção do 

fluido d.Lclétrico com o levantamento periódico 

elo cabeçote, assegurando uma eficiente limpeza 

na zona de us.i.nagcm. 

LAVAGEM SUPERF'ICIAL (surface flushing) 

Método que utiliza bicos ou mangueiras para dir~ 

cio na r j a·tos de dielétrico na are a de corte 1 pa

ra afastar os resíduos. Em geral é utiLizado com 

o sistema de levantamento periódico do cabeçote. 

LI MI'l'ADOR DE CURSO (li mi t sw.L tch) 

~ um dispositivo, regulável através de um micrô-

metro, que serve para monitorar a profundidade 

de usinagem em um pont:o pré-det.erminado, atingi!! 

do o qual o cabcçote é desencrgizado automatica

mei1te, 

MESA DI' COORDENADAS (coordinates table) 

Mesa de u' a rniiqu.i.na- ferramenta que é ut:i li zada 

para o posi.cionament.o prc-;ciso das peças com ref~ 

rênc.i.a à ferramenta e à zona de usinagem, defi

nindo a localização geométrica da peça em um sis 

tema de coordenadas cartes.Lanas. 

MOTOR DE PASSO (stepp.ing motor) 

Um motor que gira em movimentos angulares essen

cialmente uniforn:es e curtos 1 ao contrário de g~ 

rar continuadament.e. Os passos angulares são ob

tidos ele tromagne ti camen te . 

NÚCLEO (core) 

H as te que permanece apos umv. us1 nv.gem com um e lé 

trodo que possui um furo de lavagem. Também co-

11hec.i.c1v. como alma, espiga etc. 
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PEÇA (workpiece) 

Em usinagem de materiais, diz~se que e o mat.e

·rial que sofre o processo, at.é a sua obtenção fi 

nal. 

PLIIS~ll\ (plasma) 

Gás fortemente ionizado que contém números i-

guais de fons e ehitrons em densidade sufJciente 

tal que o comprimento de bll.ndagem de Debye é 

mui to menor do que as dimc"nsões do volume do gas. 

POLUIÇÃO DO LÍQUIDO DIEI.g'l'RICO (di.electric pollui t..ion) 

Ver contaminação do di elétrico. 

PONTO DE FULGOR (flash point) 

'l'emperatura na qual os vapores de um líquido vo·

l.iitil, em mistura com ar, entram em i.cpüçito es-· 

pon.tâneamente. 8 um fator decisivo na escolha do 

cUelétri.co para a UlôE. 

PRESSÃO DE RECl1LQUI~ DO DIELf:TRICO (supply diclectri.c 

prCBSUl~e} 

Pressão manorn6t.rica do fluido d.i.elétrico bombea-· 

do do tanque de cli.elétrico par<1 o 

de serviço . 

PRE! ~ USINIIGEM (pre-mach i.ning) 

reservatório 

Usi.n;Jgem pnSv.L<1 cU1 pc'ç<l, p;n·<l reduzir o volume 

de material a ser removido, por meio de proces-· 

sos convc-};ncionais de usina~Jcm~ 

PULSADOR (pulsat.or) (woodpecker device) 

Uma unidade acessõr:L a de u' a múqui.na UEE para f a 

zer o elétrodo se resfriar periodJcawente, em urn 

certo intervalo de tempo e ajudar na lavagem de 
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uma cavidade profunda o/ou ceCj<L Ele faz o elé

trodo move.r-so como um pistão em uma câmara. 

PULSO (pulse) 

Ha ( Ra) 

Descarga de uma quantidade de enercri a elétrica, 

com voltagem e amperagem pré·-c"stabelecidas, e a

gindo em um intervalo de tempo, também pré-esta

beleci do. 

Desvio médio aritmético. Média dos valores abso

lutos das ordenadas de perfil efetivo em relação 

à linha média em um comprimento de amostragem. 

RELAÇÃO DE DESGAS'l'E (wear ratio) 

Percentagem em volume do elétrodo gasto, compar_~ 

do com o volume. retirado do material da pé~qa, de 

vido à UEE. 

RESEHVAT0HIO DE SEHVIÇO (cUelectdc tunk) 

Recipiente superposto à. mesa de coordenadas que 

encerra o fluido dielét.rlco de lavagem, onde os 

elétrodos pt~J:manec~m imerf~os durante a usinagem. 

HIGIDEZ DIEL!':TRICA ( diE!lectric s trength) 

Em UEE, é o potencial necessiírio para quebrar(i~ 

nizar) o "gu.p 11 iirerso em fluido, comumente ex

presso em qui lovolts por metro. 

HUGOSIDADE SUPEll.f'ICIAL (surface roughness) 

Soma das cU ferenças geométricas provenientes de 

desvios de forma da ferramenta, elo processo de 

formação do cavaco ou partícula e da moeU fi cação 

est.rut ural por ação química, resultantes de a

ções inerentes ao processo de tminagem. 
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SEMI--ACABAMENTO (semifiJüshing) 

Regime utilizado em UEE, que confere ;} peça uma 

rugosidade superficial igual ou maior que 1,6 lJill 

( VD I /. 4) . 

SEHVO-AVANÇO DO I':LÉ'I'HODO (electrode Sl'!l:vo feedÍllCJ system) 

Di sposi ti vo que aciona e controla o movirr.ento do 

cabeçote de u'a miiquina de ele1:roerm;ão . 

SOBRECORTE (overcut) 

Uma cavidade eletroerocUclo é sempre ma.i.or do que 

o el6trodo utJ.lizado para us:Lná-·la. A dife1:ença 

entre a dimensão do elétrodo e da cavidade usina 

da é denominada sobre corte. O sobre corte diame

tral, ou total, é duas vc?.es o valor do sobrccor 

te lateral. 

SOBnimE'l'AL PÀRA ACABAMENTO (allowance machilüng) 

Diferença entr(~ a dimensão do elétrodo de acuba-~ 

menta e a dimensão coxTespondente da cavidade ou 

or.i_ H cio já us .i. nado por meio do e létrodo de des

bastE~ ou r;emi-acaban-.ento. 

SUPRESSOR DE ARCO (are suppressor) 

Circuito no Cj(erador dG u'a wáquina de eletroero

sao que reduz a possibilidade de abertura de ar-

co. 

'I'ANQUE DO DIEI.f:'I'RICO (d:Lelectdc tank) 

Rec.i.piente responsável p0la decantação, refrige

ração, armazenament.o e suprimento do fluido die-

] - . - . l . .. et_rlco ao reservat.orJ_o cc-:'! r:;erv1qo. 
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TEHPO A 'I' IVO ( on ti me) 

'l'empo de duraç:ão de uma centelha eletroerosiva. 

TEHPORIZADOR DO PULSO (pulse t:lrner) 

Disposi t:L vo util.i zado para aj usta·c · a duração 

dos tempos ativo e passivo da centelha. Nas ma

quinas modernas, os tempos at:Lvo e passivo podem 

ser ajustados i ndi viduéümente. 

'l'EMPO DE DES I ON I 7.AÇÃO (de _i_ OlÜ z a ti on ti me) 

'l'elllpo necess~1rio para que o fluJ.do de serv.i.ço re 

cupere aB suas propriedades dielétricas. 

TEMPO DE IONIZAÇÃO (ion.i.zation Hme) 

Intervalo de tempo ew que uma d.cl.p. é apl.i.cada 

ao "gnp 11
, antes que ocorra a descarga. 

TEMPO DE RESPOS'l'/\ DO SERVO (servo rcsponsc Lime) 

ll_'ernpo t.ranncorrido Qntre a excitação e a respos

ta a nível de regime 1 paro. um sistema de servo

·-comando. 

'rEHPO PASSIVO (off U.nK") 

Intervalo de tempo entre dois pulsos, determina-

do pelo mul-ti vibrador, tambtim denominado 

de pausa ou ·tempo abe:rto. 

'l'ENSÃO NO "GAP" (gap voltage) 

tempo 

Ver tensão em vazio no "qap" e tensão ele serviço 

no 11 gap 11
• 

TENSÃO EM VAZIO NO "GAP" (open circuit voltage) 

D.d.p. no "gap", antes que ocorra a centelha. 
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'l'ENSÃO DE SEEVIÇO NO "GAP" (closed ci.rcui t voltagE') 

D.d.p. no 11 gap 11 durante a descarga. 

USINAGEH SEM DEGGAS'l'E (no 'IICilJ: machini.ng) 

XIV 

1•1oclo de operação no processo UEE, onde o ·descras

te do elc~·trcdo é insignificante, devido à inversão 

de poluri.dade do circuito e manutenção du fre

quênciR de descargas em uma faixa ótima, de acor 

do com cadél combi.nação de muteriais dos elétro·

doB. 

VELOCIDADE DE REMOÇÃO DE MATEEIAL (tnaterial r:emovul rate) 

Volume de Inateri.al removi.do da peça em um inter

valo de tempo. 8 comumente expresso em milíme·· 

tros cübicos por minuto. 

VELOCIDADE DE AVANÇO DO CABEÇO'rE ( feedinq 1:um rat:io) 

Veloc.i.dade do movür1ento relativo entre ferramen

ta e peça, na direção pri nci.pal de cort.e. 

ZONA AFE'rADA PELO CALOR (heat affected zone) 

Camada snperf1cial na quul o prü(X~sso elc~troero-· 

sivo altera a es·l:rutura do material usinado e as 

suas propriedad2s mecânicas devido aos efeitos 

térmicos da descélrga. 
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DIMENSIONAI,lENTO DE EL8TRODOS-FERRAMENTAS E ESTI-· 

MATIVA DO TEHPO DE USINAGEM POR ELETROEROSÃO 

A minimização do tempo total de fabricação de um 

produto e uma necessidade que se torna mais acen·tuada a ca 

da dia. Tempo de fabricação, afinal ele contas 1 

diretamente ao custo elo produto. 

associa-se 

Há outra exigência em paralelo que também preoc~ 

pa sobremaneira a engenharia de fabricar;ão: a qualidade da 

superfície usinada. A melhoria dessa quaLidade acarreta a 

rnaj orac;IlO do tempo de fabricação. 

Portanto, existem condir;ões ele contorno para o 

problema, teoricamente bem definidas; na prática, inúmeros 

fatores interagem no delineamento ele tais contornos, sejam 

de natureza técnica, econômica, polftico-socia.l. 

Na usinaCjcm por eletroerosão, o problema se agr~ 

va pelas J:econhecidamente baixas velocidades de remoção de 

mate r .i al, quando comparadas iique las dos processos conven

cionais de usinaCjem, UU.lizando-se a velocidade máxima de 

remoçao de material em UEE 1 a qualidade da superf.Ície usi

nacla é a pior poss{vel, o desgaste elo elétrodo-ferramenta 

é crítico, a conicidade '~ elevada, a imprecisão do proces·

so aumenta etc. 

As melhores qualidade superficial e precisão cU

mensional da peça usinada. são obtidas mc~diante baixos ní

veis de energia de descarga c altas frequências de descar

<Ja8, o que confere ao processo velocidades de remoção de 

material reduzidíssimas. 

B conveniente, portanto, utilizar mais de um re

gime de usinagem na fabricação de uma peça por eletroero

sao. Como, na maioria dos casos, cada regime está assoei a-
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do a um elétroc1o·4 ferramcnta e, às vezes, u. um dispositivo 

especial de fi.xaçÊÍo desr;e elétrodo, os custos adicionais 

decorrentes de~ ferramentas e d.i.E1posit.ivos complementares é 

um fator limitante do número de regimes a r;erem usados. 

Em qeral, recorncncla-se pelos rr,e.nos dois regi>Ines, 

Ejendo um de desbust:e e out1~o de acabamento; sempre que po~~ 

sível, a peça a ser elet.roerocUda é pré··usinada por algum 

processo tracUcional de usinagern. 

O fluxograma apJ:esentado na Figura 7 8 sintetiza 

o procedin12nto mais adequado à determinação dos parâmetros 

t:ecnolôgicos do processo eletroerosivo que possibilitem a 

obtenção de urna peça eletroerodida e que atende às especi

ficações de projeto relativas ao acabamento superficial e 

a acurac.i.dade dimensional. 

Uma vez determinado o material da peça., selecio

na--se o material que cmrporá o elétrodo-·ferramenta para o 

regime a ser executado com bar;e nos parâ1r.et:ros tecnológi

cos e custo de fabricação dcBsc elétrodo. l\ r:;cquir 1 calcu-· 

la-se a área da seção transversal do elétrodo-ferramen·ta; 

se a sua r;uperfície frontal nao for plana, ou e,;tiver in

clinada em relélção ao plano da mc-~sa de serviço, a área 

frontal desse elétrodo·-ferramenta pas.sa a ser o parâmet.ro 

de interesse. 

A curva ela I·'igura 49 associa a velocidade de re-· 

moçao de material a área fronl:al ótima do elétrodo-ferra

menta. A utilização dessa curva proporciona as melhores 

condições de usinabil.Ldade com o mínimo dispêndio d<~ ener

gia e desgaste do elétrodo-fen:ament.a, adequando com maior 

propriedade o processo eletroc!rosi.vo A apUcação particu-

lar. Não convém, portanto, distanciar··s<-'! muito do valor in 

clicado para a VRM. 

Conhecido o valor indicado para a velocidade de 

remoçao de material, SE::!lccionam-se o regime de usinaqc~m e 

as condiçé)es cl(~ J.avagow propícias à aplicação. Nesse pon-~ 

to, é imperiosa uma ani3.Li ~1e comparativa de custos entre os 
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di vc rsos processos que poss ibi li tem a fab:r:icação da 

rcquerid<:1 1 como aquela aprc~>cntada nu sc:ç~l.o 4. 4. 

peça 

li. determi.naçiio do sobrecort:e, conicidade e rela--

çao de desgaste para o regime de twinagem e cond:lçÕes de 

lavagem escolhidas é feita através de consnlt.a ~-is curvas e 

tabela~; n:~spcct.i.vu!-;, como aquela;, most::cadas na;J I''i!:]uras 56 

a 75 e na Tabela 6. 4, que sao uma função do Lipo de gera

dor elétrico c dos mat.eriais utilizados como elôtrodos. 

Nesse ponto, dep2ra-se com um outro problema de 

naturezu. técnicô-econômica : trata~·se de verificar a neces 

si.dade da programação de um ou mais regimes de usinagem, 

que proporcionem urn tempo de fabrícar;ão relativamente cur

to e uma qualidade supe:cf.Lcial enquadrada nos padrões re·

gueridos pelo projeto. 

Como J:egra geral, deve-se utLLiza:c dois regimes 

de u~ünagem quando se de,;ejar um produto com uma rugosida-

de superficial Ril oo 2,20 pm, ou três regimes de usina-

gem, quando o projeto requerer uma ruqor;idade superficial 

Ra ;; l,26 pm e a ~irea frontal do elôtrodo for superior a 

200 mm 2
. 

Uma vez definido o numero de pa~3ses ou regimes 

de u~;.i nagcm, é ncc0.ssil.r.i.o confrontar os custos rE:-:!la.t.ivos à 

compra ou fabricação dos elétrodos e/ou porta-·elétroJos cor11 

plementares com a economia result:ante dn. redução do tempo 

total de nsi.nagem devido a programação de um ou mais reqi

mes intertnediários. 

No cUmens.ionamento dos cclétrodos de desbaste e 

semi-acabamento, deve-~·st~ levar em conta oB desvios de for

ma e posição introduzidos com a ·troca dos pOJ:ta-elétrodos 

e dos elétrodos, além dos desvios rclêl·t.i vos à própria má-

quina eletroerosiva. 

O procedimento adequado a ser seguido é simples: 

a) Com a área frontal do elétrodo calculada, consultar, na 

F.i.gura 49, o valor mais adequado para a VHH; 
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b) Determinada a vm1, selecionar as concUçÕer; de usinagem 

propfcias i1 apUcnçiío (tensão, arnperagem, tipo c condi--

çoes de lavagem etc.), através de consulta às 

56 a 75, dali retirando ot; valoree< do RD, na e 

Figuras 

c) Cada d.i.mens~~o do elétrodo de desbaste deve ser.· igual a 

dimensão correspondente, na peça, do regime r;eguJ.nte '~

non 1,5 SL; cada clJ.m:msão do elétrodo de acabamento de

ve r;er igual à diir.enr;ão final coJ:rer;pondente, na peça, 

menos o sobre corte lateral de acabamento 1 para os aj us-

tes selecionados; 

d) A consulta ii 'l'abela 6. 3 fornece o valor dn conicidade 

da peça usinada. Determinada essa grandeza e a profunc1__i_ 

dade ela cavidade a ser usinada, calcular o volume usina 

do e, dividindo .. ·o pela VRM, obt:er o tempo de usinagem -~ 

través destxo l·eg.i102; se a lavacwm escolhida for pulsan

te com elevação periódica do elélrodo-ferramenl.a, adi

cionar o tempo tot:ul 9asto para executa1.~ a lavagem ao 

tempo Je usj nugem; 

e) Com a conicidade, RD ce a profundidac1e da peça a ser usi 

nada, verificar o comprin,ento mfnimo do co.létrodo-ferra

menta para cada r(!qime analisado e pro<]nosticar a tole

l:ânci a final da peça a ser U'> inada. 

Dirr.ensionaclos os e.l6trodos e selecionados or:1 a-· 

justo:.:; a serem efetuados, dr~par.:l-se com uma última deci--

são! pura a geonnt.r:ia da cavidac1c c1 ser usinada_,é' mais con 

veniente comprar ou fabricar os elétroOos-ferl:arnentas? rrra 

t:a-se de uma decisão muito paJ:t.icular, que~ depende da apl.!_ 

ca~'icio, das possibilidades e custos da fcrramentaria a que 

eHtá associada a rnii.quina·- ferramenta e letroe rosi v a e da po

lítica adotada pela empn~Ba, nesé:~~ tocante. 


