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RESUMO 

RESUMO 

Este trabalho estudo o desgoste de lâminas o serem utilizados no usi
nogem de madeiro. O processo de conformação do madeiro pelo usinogem, 
embora antigo, sofre uma evolução constante devido ao aparecimento de 
novos materiais que permitem o elaboração de ferramentas otimizodos. 
Também os tratamentos termo-químicos superficiais possibilitam o obtenção de 
propriedades singulares nos ferramentas de usinogem proporcionando um 
aumento significativo de suo vida util. 

O presente trabalho abordou o questão do avaliação do durabilidade de 
lâminas de corte através de um novo ensaio de abrasão, que apresentasse 
grande. similaridade com o processo de usinogem . Também foi avaliado o uti
lização do processo de nitretoção iônico no aumento do resistência do gume 
cortante de vários aços, melhorando assim os carocteristicos dos ferramentas e 
aumentando suo durabilidade. 

Construiu-se um equipamento que permitiu o avaliação do energia gosto 
em processos de usinogem e foi proposto um material abrasivo padrão poro 
substituir o madeiro, proporcionando um desgoste acelerado do ferramenta de 
corte. 

Após o ensaio de abrasão os lâminas foram observados por meio de 
MEV e microscopia ótico poro o verificação de como ocorreu o desgoste do 
gume cortante durante o ensaio de abrasão proposto. 

Determinou-se o eficiência do ensaio, que permitiu uma rápido avaliação 
dos vários aços, diferenciando claramente os mais resistentes e demostrondo o 
superioridade do aço sinterizodo e nitretodo K 190. 

O tratamento de nitretoção iônico aumentou o durabilidade dos lâminas 
de maneiro significativo, prorcionondo o fenômeno de outoofiomento destas no 
decorrer do ensaio de desgoste, o que foi detectado no ensaio proposto. A 
microscopia ótico constatou os vários etapas do outoofiomento mostrando o 
evolução do desgoste do gume cortante sem que ocorresse seu arredonda
mento, que diminuiria significativamente o vida útil do ferramenta . 
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ABSTRACT 

ABSTRACT 

The presenl work is concerned wilh lhe weor of blodes used in wood 
mochining operolions. Mochining is, perhops, one of lhe oldesl process used 
lo shope wood ond still one of lhe most imporlonl . This process hos gone 
through o conlinuous evolulion following lhe developmenl of new materiais ond 
process used in the monufoclure of lhe mochining lools. These new processes 
increoses lhe number of lechnologicol voriobles lo oplimize o wood working 
tool moking necessory lhe use of lesls lo efficiently evoluole the best combino· 
ti on of these voriobles. 

A slondord obrosion lesl is proposed lo evoluote lhe performance of 
blodes used on wood mochining operolions in o woy lo simulote, os dose os 
possible, the weor of lhe blode during normal mochining processes. lon nilrid
ing of lhe blodes wos used os o meons of improving the weor choroclerislics of 
the wood working blodes. 

A new lesling mochine wos developed lo meosure lhe energy used in 
mochining operolions ond olso wos proposed lhe subslilulion of lhe wood by 
on slondord obrosion medium lo increose lhe weor role ond obbreviole the lest 
time. 

Afler lhe obrosions lesling, lhe blodes were observed in opticol 
microscopy ond SEM to study how lhe weor developed olong lhe lesling ond 
lhe influence of ion nilriding . 

The proposed obrosion method proved do be fosl ond efficienl being oble 
lo sorl lhe mosl resisting moleriol from lhe olhers. 11 wos cleor lhe odvonloge of 
lhe sinlered olloy K 190. After íon nilroding, il 's performance showed furlher 
improvemenl. 

The ion nilroding lreolmenl improved significontly lhe performance of ali 
lhe olloys lesled moking possible the occurrence of lhe self·shorpening phe· 
nomeno. This focl wos detected in the proposed obras íon lesling melhod ond 
opticol microscopy showed how lhe weor proceeded during lhe lesling. 
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INTRODUCÃO , 

A usinogem consiste no principal método de conformação de madeiros o 
que torno necessário o caracterização cada vez mais elaborado destas 
matérias primos e dos ferramentas utilizados no processo. 

Apesar do antigüidade deste método, persistem ainda variáveis tec
nológicos importantes a serem avaliados poro o melhoro da eficiência dos 
processos industriais modernos, com suas crescentes exigências de qualidade 
decorrentes do competitividode global. 

Portanto, o d isponibilidade de um sistema poro avaliação do desem
penho do operação de usinogem destes materia is é fundamental e torno-se 
cada vez mais necessário devido ao número crescente de novos opções tec
nológicos como novos materiais poro os lõminos de corte, bem como modifi
cações que podem ser efetuados no matéria pr imo o ser usinodo, visando 
otimizar suo propriedades poro determinados fins . (Ref. 4, 26, 7 1) 

O equipamento utilizado poro o avaliação de lõm inos quanto o resistên
cia ao corte deve simular o operação de usinogem de um material abrasivo 
padrão de maneiro que os resultados obtidos com varias lõminos diferentes 
possam ser comparados. As lõminos utilizados bem como o material abrasivo 
padrão devem ser de baixo custo e o ensaio deve ter procedimento simplifi
cado. Como em todo ensaio mecõnico utilizado em ciências dos materiais, o 
equipamento poro comparar os diversos lâminas deve apresentar estabil idade 
de leitura e um procedimento de col ibroçõo o ser utilizado poro conferir e even
tualmente corrigir pequenos variações no sistema de aquisição de dados. 

Desta maneiro, o otimização do manufaturo depende fundamentalmente 
do correto utilização do melhor ferramenta poro um dado processo aliado à 
escolho correto do matéria primo, neste coso o madeiro corretamente trotado. 

Os processos de usinogem em madeiro sempre visam o geração de 
esforços localizados no peça o ser trabalhado, provocando o folha ou quebro 
de pequenos porções do madeiro e conseqüentemente, permi tindo assim o ret i
rado de cavacos (Ref. 21) de maneiro que o superfície resultante apresente-se 
liso. As ferramentas uti lizados poro este fim são normalmente feitos o partir de 
aços e ligas com alto resistência o abrasão, sendo que em vários tipos de oper
ações também o resistência ao choque torno-se muito importante. (Ref. 12) 

O problema que ocorre é que essas duas propriedades são mutuamente 
exclusivos, ou se ja os ligas que apresentam alio resistência o abrasão opre-
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sentam baixo resistência ao choque e vice verso. Encontrar o compromisso 
ideal entre essas propriedades torno-se imperativo poro o otimização do 
processo de usinogem . 

A grande resistência à abrasão garante um maior tempo de trabalho do 
ferramenta/ visto que o desgoste do fio de corte é minimizado. A tenacidade 
adequado do material que consti tui o lãmino evito o quebro do fio de corte 
que inutilizaria o ferramenta imedia tamente. 

Como consequêncio deste fo to/ o geometria de ferramenta de corte 
exerce influência em suo durabilidade. Ferramentas que apresentam portes del
gados estarão sempre mais su jeitos o quebro por impacto e necessitam de 
maio r tenacidade. Esse aumento de tenacidade quase sempre é obtido através 
do d iminuição do resistência o abrasão. Desta maneiro o otimização do fer
ramenta deve ser visto coso o coso e pode apresentar-se como um processo 
bastante elaborado/ dependendo dos aços disponíveis e do número de var
iáveis o serem investigados e posteriormente controlados. 

A resistência à abrasão do ferramenta de corte depende dos caracterís
ticos de suo superfície/ notadamente de suo dureza/ uma vez que este é o local 
onde ocorre o desgoste. A tenacidade do ferramenta por suo vez/ depende do 
capacidade do material presente/ em todo o suo extensão/ de absorver o ener
gia do impacto sem se romper. IRef. 20). 

Portanto/ no processo de otimização de ferramentas deve-se pensar no 
possibi lidade de um endurecimento superficia l do gume cortante aumentando 
o resistência o abrasão mos conservando seu núcleo dúcti l e conseqüentemente 
resistente ao choque. A camada endurecido deve ser altamente aderente ao 
material base e este deverá fornecer um suporte estável e resistente/ compatível 
com os característicos do tratamento superficial. 

Desta maneiro/ os esforços que ocorrem no superfície serão transmi tidos 
ao restante do ferramenta sem que ocorram problemas de folhas local izados 
do superfície trotado / como trincos ou descolomento do camada endurecido. 

PROCESSOS DE USINAGEM EM MADEIRA 

A madeiro é cortado normalmente através de dois tipos básicos de usi
nogem : corte ortogonal e frezomento periférico. 

CORTE ORTOGONAL 
No corte ortogonal o linho de corte apresento-se perpendicular o direção 

de movimento relativo entre o ferramenta de corte e o madeiro que está sendo 
cortado/ como no coso de uma ferramenta manual do tipo plaino. 
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Face da Ferramenta 

W---
/ 

/ 

Fig. I - Usinogem de madeiro do tipo cor/e ortogonal, onde o linho do fio de 
cor/e opresen/o-se perpendicular o direção do avanço do lâmina. {Ref. 37 
e 18) 

Neste processo umo único foco permanece sempre em conta to com o 
superfície de trabalho e o madeiro é retirado no formo de lascas compridos e 
com o largura do foco. A F ig . - 1 represento tal processo. 

FREZAMENTO PERIFÉRICO 
O processo de frezomento periférico uti lizo um sistema de corte rotativo, 

normalmente em alto velocidade, onde os focos são fixados no periferia de um 
cil indro que giro (chamado de cobeçote de corte), de modo que o madeiro é 
retirado no formo de pequenos cavacos. 

Esses pequenos cavacos são formados devido às vários focos uti lizados 
no ferr9mento, sendo que cada cavoco corresponde ao corte de uma dos 
focos. E um processo de corte in termi tente onde o superfície final é consti tuído 
dos troçados de corte dos focos existentes no cobeçote de corte. Uma pla ino 
elétrico é um exemplo deste processo. A maioria dos processos de corte 
podem ser analisados segundo uma dessas duas categorias, com pequenos 
variações nos suposições iniciais. M esmo o corte ortogonal pode ser consi
derado um coso especial de frezomento periférico, onde o ra io do cobeçote 
de corte é infinito e o velocidade angular do foco no periferia é zero. A Fig. -
2 ilustro o processo. (Ref. 22). 
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G 

\ 

Fig . 2 - Usinogem do lipo frezomenlo periférico, onde o foco não está em conto
lo conslonle com o moleriol o ser cortado. 

DIREÇÃO DE CORTE 
A madeiro apresento estruturo interno orientado e bastante onisotrópico, 

havendo portanto o necessidade de uma definição preciso quanto à definição 
dos d ireções o que se referem os propriedades em relação oo ângulo dos 
fi bras do madeiro. A notação utilizado foi desenvolvido por McKenzie con
forme cito o [Ref. 45 ], onde o primeiro número refere-se à direção que o gume 
cortante foz com o fibra do madeiro. O segundo número refere-se oo ângulo 
entre direção do vetor deslocamento do ferramenta e o fibra do madeiro . As 
Fig. 3, 4 e 5 ilustram os principais direções normalmente utilizados. 

Fig. 3 - Esquema ilustrando o direção de corte 90-0. (Ref. 37, 21 ) 
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Fig. 4 - Esquema mostrando a direção de corte 0-90. {Ref. 37, 21) 
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Fig. 5- Esquema mostrando a direção de corte 90-90. (Ref. 37, 2 1) 

TIPOS DE CAVACO 
Conforme dito anteriormente, o usinogem constitui-se no principal oper

ação uti lizado nos vários processos de fabricação de bens de madeiro. A 
formo final do objeto, bem como o qualidade de suo superfície, são fundo
mentais poro o seu sucesso. 

A qualidade final do superfície usinodo do madeiro depende de vários 
fatores, mos principalmente do tipo de cavoco que se formo durante o usi
nogem e do direção do corte em relação o fibra do madeiro N o coso de corte 
ortogonal foram catalogados 3 tipos de cavacos poro o direção 90-Q que 
podem surgir em todo o gomo de velocidades de corte normalmente uti
lizados. A transição de um tipo de cavoco poro o outro é abrupto sem qual
quer fase de transição e depende dos condições do madeiro , dos condições 
de atrito entre o ferramenta e o madeiro e também do estado de tensão gero
do pelo ferramenta no superfície o ser usinodo, devido o suo formo . 

Cavaco do tipo 1, direção 90-0: 

São formados quando os condições de corte provocam o quebro do 
madeiro no região adiante do ferramenta, semelhante o quebro de uma viga 
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engastada por cisalhamento na flexão. A Fig. - 6 mostra o processo de for
mação deste cavaco. 

Fig. 6 - Formação do Cavaco do tipo 1 mostrando a formação da viga engasta
da e sua quebra por cisalhamento na flexão. (Ref. 37). 

O processo de usinagem tem início quando a ferramenta toca a superfí
cie de madeira a ser usinada gerando tensões de compressão localizadas nas 
regiões de contato. Com o avanço da lâmina, toda a linha de corte passa a 
aplicar esforços na madeira, gerando tensões de compressão paralelas às 
fibras na madeira localizadas à frente da ferramenta e tensões de fen
dilhamento na região de contato. A seguir ocorre a ruptura por fendilhamento 
da madeira em contato com o gume da ferramenta e esta ruptura caminha adi
ante, seguindo a direção da fibra da madeira. Com o avanço contínuo da fer
ramenta, o cavaco sobe pela sua face até que a resistência a cizalhamento na 
flexão da viga resultante seja menor que a resistência a fendilhamento da fibra 
da madeiro. Neste momento ocorre a quebra da viga formando o cavaco do 
tipo 1. A ferramenta continua a avançar até a região onde ocorreu a quebra 
da viga e o ciclo recomeça. 

Os seguintes fatores levam a formação deste tipo de cavaco 

• Baixa resistência a fendilhamento em combinação com alta resistên
cia a flexão e alto módulo de elasticidade. 

• G rande espessura de cavaco. 

• Grande ângulo de ataque. 

• Baixo coeficiente de atrito entre o cavaco e a face da ferramenta . 

• Alta umidade da madeira, próxima a sua saturação. 

Dependendo do ângulo da superfície a ser usinada com a fibra da 
madeira, pode ocorrer a formação de vazios abaixo do plano de corte, for
mondo uma superfície irregular e defeituoso. 
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Cavaco do tipo 2, direção 90-0: 
São formados quando a quebra da madeira ocorre de maneira contínua, 

mas restrita na região delimitada pela linha que liga o gume de corte da fer
ramenta à superfície da madeira que está sendo usinada. A Fig.- 7 ilustra esse 
processo. 

Fig. 7- Formação do Cavoco do tipo 2 mostrando a linha de formação localiza
da do cavaco.(Ref. 37) 

O estado de tensão provocado pela ferramenta pode ser descrito como 
uma aplicação constante de tensão de compressão paralela à fibra da 
madeira, na região imediatamente a frente da ferramenta, induzindo uma ten
são de cisalhamento diagonal. 

Com o avanço contínuo da ferramenta, essa tensão aumenta e torna-se 
crítica, ocorrendo a quebra das fibras da madeira. A forma da ferramenta per
mite a saída contínua do cavaco para cima pelo deslizamento na sua superfí
cie frontal, possibilitando a aplicação contínua de novas tensões. Desta 
maneira o cavaco resultante apresenta-se na forma de espiral , sendo que o raio 
da espiral aumenta com o aumento da espessura do cavaco. 

Este tipo de cavaco promove a superfície ideal uma vez que a quebra do 
madeira é restrita na região de cisalhamento diagonal, no plano do gume cor
tante da ferramenta e os vazios abaixo da superfície de corte praticamente 
inexistem. 

Os fatores que favoreçem seu aparecimento são umidades intermediárias, 
cavacos finos e ângulos de ataque médios. Uma desvantagem deste tipo de 
cavaco é o aumento considerável do desgaste por abrasão da ferramenta 
quando comparado com o cavaco do tipo 1 visto que, no segundo caso a fer
ramenta está em contato permanente com a madeira. 

Cavaco do tipo 3, direção 90-0: 
Formam-se quando a ferramenta provoca tensões de compressão loca· 

lizadas adiante do gume de corte, de maneira que o cavaco é formado adi
ante da ferramenta como mostra a Fig. - 8. 
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Fig. 8- Formação do Cavaco do tipo 3, mostrando o cavaco se formando um 
pouco a frente da ferramenta (Ref. 37) 

O cavaco se forma de maneira descontínua, em ciclos que se iniciam 
com a ferramenta tocando a madeira e provocando tensões de compressão 
paralelas às fibras desta . Com o avanço contínuo da ferramenta, ocorre a fratu
ra por cisa lhamento e compressão paralela à fibra, seguida de compactação 
dos elementos usinados contra a parte frontal da ferramenta . As tensões de 
compressão são transferidas da ferramenta ao material compactado em sua 
superfície e depois ao material a frente que ainda não tenha sofrido os esforços 
de usinagem. N otamos que no ciclo de formação deste cavaco não ocorre o 
escape imediato do material usinado para cima pela superfície da ferramenta, 
mas esse material fica aderido na região entre a frente da ferramenta e o loca l 
onde ocorre a fratura contínua da madeira a ser usinada, formando um gume 
de corte falso. O acúmulo de material aumenta até tornar-se instável. Q uando 
isto ocorre o material compactado à frente da ferramenta solta-se e o cavaco 
sobe ao longo da superfície da ferramenta. O próximo ciclo começa quando 
a ferramenta toca novamente a região não deformada imediatamente à sua 
frente. 

A fratura da madeira que ocorre à frente da ferramenta é que estabelece 
a qualidade da superfície. Freqüentemente essas fraturas se estendem abaixo 
do plano de corte e conseqüentemente a qualidade da superfície produzida 
não é satisfatória. 

Os fa tores que favorecem o aparecimento deste tipo de cavaco são: 

• Ângulos de ataque pequenos ou negativos 

• G umes de corte gastos, arredondados, gerando um ângulo de 
ataque composto negativo na região em contato com a madeira 

• Umidade muito baixa ou muito alta 

• Alto coeficiente de atrito entre a ferramenta e o cavaco. 
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FATORES QUE AFETAM AS PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA DA 
MADEIRA 

Umidade 
Dentre os fatores que modificam o comportamento da madeiro o umidade 

é um dos mais importantes, visto que o fibra de celulose sofre grande influên
cia do quantidade de águo presente. Essa característico é utilizado com van
tagem em vários processos industriais. 

A resistência mecânico do madeiro diminui com o aumento do umidade 
até o saturação do fibra de celulose. A partir desse ponto o fibra deixo de so
frer interferência dos moléculas de águo e suo resistência se mantém constante. 

Essas relação foi equacionado por Wilson conforme cito o (Ref. 37): 

S = 10 (a-hM) ( eq. 1) 

onde 

S = propriedade relacionado com o resistência do madeiro 

o = constante relacionado com o espécie 

b = constante relacionado com o espécie 

M = teor de umidade até o umidade de saturação Mp. 

O teor de umidade necessário à saturação do fibra celulósica, Mp 
depende do espécie do madeiro e foi determinado experimentalmente. Poro 
pinus este valor se situo entre 21% e 24% podendo chegar até 27% em algu
mas espécies. 

Temperatura 
O efei to do temperatura no usinogem do madeiro ocorre através de três 

princípios básicos: 

• O processo de usinogem gero calor que aquece o ferramenta de 
corte, bem como o cavoco que está sendo retirado do madeiro . 
Assim, o temperatura instantâneo de usinogem é maior que a tem
peratura ambiente e este aumento de temperatura afeto o resistên
cia do madeiro no instante do corte. O aumento do temperatura 
causo uma diminuição no forço de atração entre os fibras do 
madeiro diminuindo suo resistência conforme (Ref. 45, 64, 65,66) 

• A manipulação do temperatura do madeiro pode facilitar certos 
tipos de usinogem. 

• As variações de temperatura podem ter um efeito permanente no 
resistência mecânico do madeiro se os temperaturas atingidos 
forem altos. 

Poro considerações sobre o efeito do temperatura nos propriedades 
mecânicos do madeiro sôo util izados corpos de provo secos em estufo. 
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A relação entre resistência mecânica e a temperatura foi estabelecida por 
vários autores para a faixa de -160 'C até + 160 'C como segue: 

onde: 

C2 = resistência a compressão na temperatura t2. 

C 1 = resistência a compressão na temperatura t 1. 

t 1 =Temperatura em graus 'C. 

t2 = Temperatura em graus 'C. 

n = 66.06 G onde G = gravidade específica da amostra 

Supõe-se que quanto menor a temperatura da amostra maior a atração 
entre as moléculas da parede celular e conseqüentemente maior a resistência 
da madeira. 

A umidade aumenta o efeito da temperatura sobre as propriedades 
mecânicas da madeira; portanto para uma dada temperatura, quanto maior a 
umidade menores as propriedades mecânicas . 

Conforme citado anteriormente, quando a madeira é aquecida provoco
se uma diminuição irreversível nas propriedades mecânicas desta. A severi
dade desta influencia depende do método de aquecimento, sendo que vapor, 
água quente, prensagem a quente e ar quente apresentam-se em ordem decres
cente de severidade . 

A densidade da madeira também é importante, sendo que madeiras mais 
densas são mais influenciadas, aumentando a diferença das propriedades 
mecânicas com a variação da temperatura. 

Velocidade de deformação 

A resistência da madeira aumenta com o aumento da velocidade de 
deformação utilizada para o carregamento do corpo de prova. As velocidades 
comumente empregadas na usinagem da madeira são várias ordens de 
grandeza maiores que as velocidades utilizadas nas máquinas normais de 
ensaios mecânicos. Portanto os resultados obtidos em baixas velocidades 
podem não refletir a resistência da madeira ao corte nas velocidades normais 
utilizadas . 

A literatura cita que para um aumento de 10.000 vezes no velocidade 
de deformação o módulo de ruptura aumenta 31%. A presença de água 
aumenta o efeito sendo que na mesma madeira, agora saturado com água, o 
aumento foi de 44% (Ref. 67). 

PROPRIEDADES DA MADEIRA 

Ouando deseiamos estudar os processos de usinagem que operam na 
madeira torna-se evidente que a natureza anisotrópica desta exerce influencia 
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muito grande sobre o formação do cavoco. 

A 

Secção 
Radial 

Secção Tangencial 

Fig. 9 - Secção do tronco de uma árvore adulto; A) casco externo morto; B)região 
interno vivo, mais cloro; C}região de crescimento composto de 4 anéis; 
D) Cerne composto de 8 anéis de crescimento; E) Cerne. {Ref. 37) 

Por está razão é necessário conhecimento básico do anatomia da 
madeiro poro melhor entendimento dos vários processos que operam durante 
o usinogem do mesmo. 

A Fig.- 9 mostro uma região de uma árvore adulto, ilustrando os planos 
que são mais importantes nos processos de usinogem . 

A secção transversal aparece quando o madeiro é serrado perpendicu
larmente à direção do fibra, formando algo como um cilindro de madeiro. A 
superfície tongenciol curvo é exposto quando o casco é retirado da árvore, 
portanto perpendicular o secção transversal. O corte do tipo venner mostro esta 
superfície e crio uma "folha" de madeiro que é conhecido como cosquilho. A 
superfície radial é perpendicular o ambos os direções tongenciol e transversal, 
sendo formado por um plano paralelo às fibras e que posso pela casco e cen
tro do árvore . Esse tipo corte pode ser observado em qualquer assoalho de 
madeiro . 

As árvores comerciais se dividem em duas categorias básicos : 

l . Madeiro mole ou coníferas. Neste grupo são encontrados os pinus 
e cedros dentre outros. Possuem folhas do tipo agulhas ou escamas, 
e normalmente estão sempre verdes . 
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2 . Madeiros duros ou dicotiledonêo . Incluídos neste grupo estão 
eucaliptos, carvalho etc . 

As estruturas existentes no madeiro variam grandemente dependendo do 
categoria o qual esta pertence. 

As madeiros moles são relativamente homogêneos sendo constituídos 
principalmente de estruturas celulares longitudinais (vasos lenhosos , que 
fornecem suporte estrutural bem como meio de transporte de águo), e elemen
tos radiais (que transportam alimentos e servem também poro armazenar subs
tãncios). Algumas poucos madeiros duros também podem apresentar essas 
estruturas. 

As madeiros duros apresentam-se estruturalmente muito menos 
homogêneos que os moles, possuindo um desenvolvimento celular mais com
plexo, com tecidos mais especializados. Apresentam vasos que são estruturas 
tubulores que facilitam o subido do águo, e que no secção transversal apre
sentam-se como poros. O suporte estrutural é fornecido principalmente por estru
turas chamados fibras, embora células lignificodos também auxiliem esta 
função. 

ANATOMIA DA MADEIRA 
A seguir apresentamos uma breve discussão sobre o estruturas encon

trados nos madeiros e seus efeitos nos propriedades mecãnicos destas . 

Anéis de crescimento 
Os efeitos dos anéis de crescimento já são bastante conhecidos e afetam 

tonto o forço de usinogem quanto o qualidade de acabamento. A diferença 
de coloração que do origem aos anéis está relacionado com diferentes densi
dades do madeiro . A madeiro cloro formo-se durante o início do temporada 
de crescimento (primavera e verão), apresentando densidade menor e o 
madeiro escuro aparece durante o final do temporada de crescimento (outono 
e inverno), sendo mais denso . Estudos de microscopia revelaram que o 
madeiro mais denso apresento uma maior espessura de parede celular quan
do comparado com o madeiro menos denso . 

Essas diferenças de densidade variam largamente dependendo dos espé
cies considerados, acarretando em diferenças de resistência e retração. As 
madeiros cloros apresentam uma menor resistência, contraem menos transver
salmente às fibras e mais longitudinalmente o estas, quando comparados com 
os madeiros escuros ma is densos . Estas diferenças prejud icam não somente o 
usinogem , mos também o secagem, gerando tensões internos que intensificam 
os problemas tonto dimensionais quanto de rachadura . (Ref . 68) 

Afburno e cerne 
Com o envelhecimento do madeiro o número de anéis concêntricos de 

crescimento aumento . A região que promove este crescimento se chamo olher
no e possui funções de conduzir águo e armazenar alimentos e também 
fornecer a lgum suporte mecãnico . Esta é o único região que permanece vivo 
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durante todo o vida do planto . 

Os tecidos mais antigos que se situam no centro do árvore, após algum 
tempo deixam de executor os funções vitais e fornecem somente suporte 
mecânico. Este núcleo de madeiro morto recebe o nome de cerne . Com o 
crescimento do árvore o diâmetro do cerne aumento enquanto o espessura do 
olherno permanece constante ou diminui. 

A quantidade de olburno vario grandemente dependendo do espeCie 
considerado, podendo ser de 2 até mais de 80 anéis de crescimento . 

No transformação do olburno em cerne ocorre um escurecimento do 
madeiro provocado pelo deposição de substâncias originados do morte dos 
células. As propriedades mecânicos destes dois tipos de madeiros apresentam 
poucos diferenças quando possuem o mesmo umidade . Existe alguma eviden
cio que em algumas espécies o olherno apresento uma maior tenacidade que 
o cerne . 

Do ponto de visto do usinogem o maior diferença entre essas duas 
madeiros é o maior umidade do olherno logo que o árvore é cortado. Em 
coníferas podemos ter até 200% de umidade no olburno em comparação com 
o mesmo totalmente seco. 

WR 

Fig . 1 O- Estrutura da madeira macia mostrando um cubo de madeira de aproxi

madamente O, 8 mm de lado. As estruturas mostradas incluem: AR - anel 

de crescimento anual: 5 - alburno, menos densa do inicio da temporada 

de crescimento, SM- cerne, mais denso, do final da temporada de cresci

mento; TR - traqueides, VRD - canais verticais de resina; WR - raios nor
mais; FWR - raios fusiformes . (Ref. 37} 
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Vasos lenhosos (traqueides) 

Madeiras moles são constituídas principalmente de células alongadas, 
tubulares, furadas nas extremidades e com a presença de ligações aureoladas 
nas laterais, que são áreas cujas paredes apresentam espessuras bastante 
finos . A Fig . - lO apresento um esquema mostrando os estruturas principais de 
uma madeira macio e Fig. - l l apresento as estruturas de uma madeira duro . 

O comprimento dos traqueides são de 75 a 200 vezes suo maior dimen
são transversal e estão dispostos na direção do comprimento do tronco das 
árvores. O comprimento dos traqueides podem variar de 2 .0 mm até 7 .5 mm 
dependendo da espécie em questão. 

Canais de resinas 

São espaços tubulares intercelulares definidos e limitados por tecidos de 
parenquima que contém células excretoras, encontrados normalmente em pinus 
e outras espécies de madeira mole. Podem também serem originados a partir 
de raios fusiformes largos . 

Fig . 11 - Estrutura da madeira dura . AR - anel anual, P - vasos, 
WR - raios e F- fibras. 
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Esses canais de resina produzem poucos efeitos nos característicos de usi
nogem, com exceção de que o resina pode provocar aderência de serragem 
nos lâminas de corte e dependendo dos condições de secagem, o resina pode 
aflorar no superfície e d ificu ltar o posterior lixomento desta . 

Vasos 
São estruturas de formos tubulores, com paredes relativamente finos que 

compõem grande porte dos madeiros duros conforme mostro o Fig .- 11 . Esses 
tubos se ligam com outros tubos pelos extremidades formando um vaso contí
nuo e funcionam como condutores de seiva durante o vida do planto. Em algu
mas espécies podem ocorrer o preenchimento total ou parcia l desses tubos. 

Do ponto de visto de usinogem o característico mais importante desses 
vasos são o seu tamanho, que variam bastante entre os espécies e em alguns 
casos variam durante o ano dependendo dos estações. Medidos no plano ton
genciol os vasos podem variar em diõmetro de aproximadamente 20 microns 
até mais de 300 microns. 

De maneiro geral podemos dizer que quanto maiores os vasos pior o 
acabamento do operação de usinogem . Em algumas espécies podemos ter até 
55% do volume do madeiro como vasos. 

Fibras 
As fibras compõem o maior porte do tecido celular do madeiro duro, va

riando de 25% até mais de 50%. São células alongados com orifíc ios nos 
extremidades e com paredes relativamente grossos que variam com respeito os 
estações do ano em que cresceram. juntamente com os vasos, crescem em 
ângulos variados com respeito ao eixo longitudinal do árvore. Essa variação 
do ângulo de crescimento dessas estruturas promove o aparecimento de 
padrões que caracterizam os diferentes espécies. Dependendo do espécie 
podem aparecer problemas de usinogem devido aos ângulos e o variações 
localizados no estruturo dessas fibras. 

Raios 
São agrupamentos de células pequenos que se estendem radialmente no 

madeiro, formando uma cadeia de ramificações. Servem poro armazenamen
to e movimento rad ial de alimento durante o vida do árvore. O espaçamento 
entre os ra ios são relativamente constantes e observo-se o aparecimento oca
sional de novos raios entre os já existentes, sempre no região chamado de 
câmbio, que é onde ocorre o crescimento do tronco do árvore. 

Parenquima Longitudinal 
São célu las longitudinais a longados agrupados em faixas verticais . 

Ocorrem no maioria dos espécies e servem poro armazenamento e condução 
de seiva. De maneiro geral os madeiros duros apresentam uma quantidade 
bastante maior dessas estruturas podendo chegar o 18% do volume do 
madeiro . 
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ESTRUTURA DA CÉLULA DE MADEIRA 
O conhecimento do estruturo do célu la do madeiro é fundamental poro o 

melhoro dos processos de usinogem uma vez que o mesmo exerce grande 
influência nesses processos. A Fig. - 12 apresento o diagramo do célula de 
madeiro, dando ênfase no parede celular, que é basicamente composto por 
celulose, lignino e pol issocorideos não celulósicos. 

Parede secundaria 
camada interna (S3)-~~ Parede secundaria 

.~-. ··""' camada central (S2 ) Parede secundaria 
camada externa (S1) 

Substancia rede primaria 

Fig. 12 · Diagramo do estruturo de uma célula do madeiro. (Ref. 37) 

Cada célula é separado por uma comodo fino de material isotrópico 
constituído de lignino e polissocorídeos não celulósicos . Logo após esta como
do lemos o parede primário, constituído de celulose, lignino, açúcares não 
celulósicos e materiais incrustodos.Finolmente aparece o parede secundário 
que se apresento dividido em três co modos, S 1, S2 e S3. Esta parede é bas
tante grosso se comparado com os outros e é constituído principalmente de 
celulose e não se apresento com muito lignino. Os tratamentos físicos e quími
cos utilizados poro o extração de produtos do madeiro atuam principa lmente 
nesto reg ião. 

A madeiro de compressão que formo no porte inferior dos galhos dos 
coníferas não apresento o terceiro camada (53), o camada S 1 é rnoior, e o 
estruturo interno do S2 também é modificado. A quantidade de lignino é supe
rior à do madeiro comum e possui menos celulose. 

A madeiro de tração se formo nos portes do árvore sujeitos o esforços de 
tração e apresento estruturo de fibras mais desenvolvido e orientados no 
direção paralelo ao eixo longitudinal do célula . Apresento maior quantidade 
de celu lose e menos lignino que o madeiro normal, e conseqüentemente pro
priedades mecânicos d iversos que afetam suo usinobilidode. E difícil de serrar 
e de aplainar. 
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A estruturo do madeiro apresento regiões de grande alinhamento de 
fibras que são classificados de regiões cristalinos, cercado por reg iões onde 
não ocorre um padrão definido de a linhamento, que são chamados de regiões 
amorfos. Nos regiões cristalinos os forças de atração secundários entre os 
moléculas são mais fortes devido o maior proximidade dos cadeias de celu· 
lose. Esta estruturo misto apresento comportamento mecõnico variado, poden· 
do ser caracterizado como material elástico ou também, em certos condições, 
como material visco-elástico. 

Como apresentado anteriormente, o madeiro apresento-se como um mole· 
riol bastante heterogêneo. Qualquer operação industrial é difícil de ser otimizo· 
do devido às diferenças de comportamento existentes entre os diversos eslru· 
luros presentes. As operações de secagem devem ser olimizodos levando-se 
em conto os regiões mais difíceis de serem secos, os operações de usinogem 
devem também levar em conto os regiões mais di fí ceis de serem trabalhados. 
A seguir são apresentados os materia is utilizados nos operações de usinogem 
de madeiro e os processos que podem ser utilizados poro aumentarem o suo 
durabilidade. 

MATERIAIS UTILIZADOS EM FERRAMENTAS 

Os materiais util izados tradicionalmente em ferramentas são os aços fer· 
ramentos e ligas de alto desempenho, que incluem materiais sinlerizodos e 
ligas resistentes à abrasão. Recentemente foram desenvolvidos novos aços que 
apresentam propriedades muito atraentes com composição químico e método 
de fabricação radicalmente diferentes dos aços ferramentas tradicionais. 
Existem ainda os cerõmicos obtidos o partir de óxidos que são extremamente 
resistentes à abrasão. 

AÇOS FERRAMENTAS 
O nome aços ferramenta refere-se a todos os ligas ferro--carbono em con· 

junto com outros elementos que podem ser tro tados termicamente, obtendo-se 
alto dureza e alto resistência mecõnico, sendo utilizados poro o fabricação 
de ferramentas e motrizes. São ligas especiais de oho desempenho, desen· 
volvidos util izando alguns dos mais elaborados processos do indústria de mote· 
riois ferrosos . Suo utilização torno-se imperativo quando é necessário elevado 
resistência o deformação, ao calor e ao desgoste. Aplicações típicos incluem 
conformação e usinogem de melais e quaisquer situações onde o resistência 
ao desgoste seja fundamental. 

Os aços ferramentas são elaborados normalmente em fornos elétricos. 
São lingotodos e forjados e/ou lominodos o quente no suo formo final. Alguns 
utilizam-se do metalurgia do pó poro serem manufaturados. (Ref. 55, 64) 

Todos os aços ferramentas são trotados termicamente, após o usinogem 
inicial do ferramenta , numa operação de têmpera que consiste de oquecimen· 
to até o ousten itizoçõo, seguido de um resfriamento rápido em oguo, óleo, ou 
algum tipo de gás como ar ou nitrogênio. Como esta operação introduz 
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grande quantidade de tensões internos deve-se efetuar posteriormente o ope
ração de revenimenlo que, fornecerá o balanço correio entre dureza e resistên
cia ao choque, necessário à cada aplicação especifico. 

Classificação dos aços ferramentas 
No Brasil o classificação desses aços segue os denominações adotados 

pelo Associação Brasileiro de Normas Técnicos (ABNT), pelos americanos, 
"Society of Automolive Engineers" (SAE) e pelo "Americon lron ond Sleel 
lnslilule" (AISI). As principais famílias de aços ferramentas são apresentados o 
seguir: 

Série W- Aços de têmpera em água 
Uti lizo o carbono como elemento de ligo primário . Podem conter peque

nos quantidades de vonádio poro refino de grão ou cromo poro aumento do 
resistência à abrasão. Embora suo resistência à abrasão não seja muito ele
vado, são uti lizados em ferramentas de pouco duração e em situações onde 
tenacidade é importante. 

A dureza dessas ligas alcançam valores em torno de 60 o 64 HRc, e são 
utilizados normalmente poro limos, ferramentas poro trabalho em madeiro, bro
cas e peças .de motrizes poro for jomenlo o frio. Suo maior utilização ocorre no 
fabricação de motrizes poro fabricação de tolheres. 

As ligas desta categoria apresentam endurecimento apenas de uma 
pequeno camada no superfície, monlendo o interior do ferramenta mole e duc-
1 il. 

A resistência o abrasão destes materiais eslo diretamente relacionado ao 
teor de carbono; assim como o dureza. A Fig. - 1 3 apresento o relação entre 
teor de carbono, dureza e resistência o abrasão. 

~ 20~--~~-4----+----r--i 'ü 
c 
Q.l ..... 
"' Ol---.....L.,---___1.-----::~--=--' 
~ o 200 400 600 800 

" Dureza, HV 

Fig . 13 - Resistência por desgoste o abrasão como função do dureza e teor de car
bono poro aços alto carbono. {Ref. 55) 
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Noto-se que o dureza superficial e resistência o abrasão estão direto
mente relocionodos.Os fatores mais importantes poro o resistência o abrasão 
nesses aços são o conteudo de carbono, o dureza superfic ial e o aumento do 
fração de cementito. 

Série S -Aços resistentes ao choque 
Possuem teores de carbono menores e portanto não atingem o mesmo 

dureza superficia l dos aços do série W. São entretanto ligados com manganês 
e silício, podendo também apresentar teores de tungstênio, cromo e molibdênio 
poro aumentar o temperobilidode. 

Pode-se também adicionar o vonádio poro refi no de grão e aumentar o 
temperob ilidode. Esses aços possuem o mesmo resistência à abrasão que os 
do série W mos ma ior tenacidade e são utilizados em estampas, martelos, 
punções, tesouros, etc. 

A resistência o abrasão destes aços não é somente função do teor de car
bono mos também depende do quantidade dos elementos de ligo como 
cromo, molibdênio e vonádio que formam corbonetos de alto dureza. 

Série O- Aços para trabalho a frio, com tempera em óleo 
·São aços baixo ligo temperados em óleo. Os principais elementos de 

ligo são manganês, tungstênio, molibdênio e cromo. 

Aplicações incluem portes de máquinas, motrizes de repuxo, comes, for
jomento, etc. Devem ser ut ilizados em temperatura ambiente e dependem do 
carbono e carbonetos insolúveis poro o resistência o abrasão. 

Série A - Aços para trabalh os a frio, de tempera ao ar 
Aços de médio ligo endurecidos ao ar, poro serem usados em tempera

turas próximos do ambiente. 

Os elementos de ligas mais importantes são o manganês, cromo, molib
dênio e vonádio que aumentam o temperobilidode destes aços. O alto teor de 
carbono promove boa resistência o abrasão e são utilizados principalmente 
poro ferramentas de conformação o frio, moldes, mandris e rolos. 

Série O - Aços para trabalhos a frio, de Alto Cromo e Alto Carbono 
Possuem altos teores de carbono e cromo e boa temperobilidode. Com 

exceção do grau D3, contém 1% de molibdênio, podendo apresentar teores 
de vonádio e cobalto . A resistência á abrasão destes aços é elovodo e 
aumento com o aumento do teor de carbono e vonádio. As principais apl i
cações incluem ferramentas de conformação o frio, laminação, motrizes de 
repuxo, motrizes de rolamento poro parafusos, etc. 

Série H -Aços para trabalho a quente ao Cromo, ao Tungstênio e ao 
Molibdênio 

São aços de médio carbono com elementos de ligas adicionais poro aju-
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dor o manter o resistência à abrasão e o dureza em altos temperaturas. Esses 
aços contém cromo, sendo que os graus H20 ao H39 contém também 
tungstênio, e os graus de H40 o H59 contém molibdênio. Possuem boa tem
perobi lidode e são uti lizados em aplicações em altos temperaturas como 
motrizes de forjomento e extrusõo, mandris, punções, etc. Um dos aços util izo
dos neste trabalho será um aço semelhante ao AI SI H 1 3, devido o suo resistên
cia mecânico, ao choque térmico e tenacidade. A seguir são apresentados 
algumas de suas principa is corocteristicos. 

Pequeno distorção de têmpera , mínimo formação de óxidos durante res
friamento ao ar soprado, alto resistência o trincos térmicos, alto resistência o 
corrosão por metal líquido (no coso de motrizes poro injeção de alumínio) e 
baixo custo devido ao baixo teor de elementos de ligo. O Silício pode ser adi
cionado poro mudar os característicos dos óxidos formados durante o resfria
mento ao ar soprado e faci litar o remoção do corepo. Algumas variações 
destas ligas são utilizados em aplicações onde o resistência mecân ico (tensão 
de escoamento) chego o níveis de 200 Kg/mm2 aproximando-se dos aços 
"Moroging" mos sem o tenacidade à fra turo destes. Os tratamentos termicos 
comumente ut ilizados neste aço são o têmpera , revenido, recozimento e aliv
io de tensões. A normalização não é um procedimento recomendável poro está 
ligo (Ref. 80, 69). Tais tratamentos são descritos o seguir: 

Recoz imento 

É realizado em atmosfera protetora poro prevenir o descorbonetoçõo, 
sem ser aquecido entre 850 e 870'C. O tempo nesta temperatura deverá ser 
de 1 o 2 horas poro cada 25 mm do maior espessura do peço . A velocidade 
de resfriamento deverá ser de 15 o 20'C por hora até o temperatura de 
600'C e depois ao ar livre. A dureza final deverá se situar entre 200 e 240 
HB. 

Recozimento para alivio de tensões 

Após usinogens pesados os peças devem sofrer um recozimento sub-cri ti
co no faixa de 650 o 680'C por um tempo mínimo de l hora poro alivio de 
tensões . Este tratamento é efetuado poro aumentar o segurança no têmpera e 
melhorar o acabamento. 

Têmpera 

Procede-se um pré-aquecimento até 850'C e depois transfere-se o peço 
poro um banho de sol neutro ou forno de atmosfera controlado com tempe
ratura no faixa de 1000 o 1 050'C. O tempo mínimo nesta temperatura deve 
ser de 20 minutos, mais 5 minutos poro cada 25 mm adicionais de espessura 
do peço. O resfriamento é real izado em ar soprado seco ou óleo, dependen
do do tamanho do peço . 

A Fig.- 14 apresento o curvo m poro o aço H 13. 

-20-



INTRODUÇÃO 

•c •r I 'I' ' I 1'"1' 
800 

1400 -
700 

1200 
~ -

r-.... 
.... i'-

-
1000 

~ 
o ... 

800 fi 400 ... 
8. 
E 600 ~ 

~ ~ 
I"" 

I ~ 

f-
I ~~ 

FOOio M1 colculodo 

200 4 00 

100 200 

o 

~r-z z 

~ '" 
~ s ~ 

T... 
:i 

.~ .r. 
o 

11111 111· l o:;! 

~-N ~ Q2 ~8ª ~§~ ~g~ ~~ 
Tempo , se<Jundos 

Fig. 14 - Curvo m poro o aço H 13. (Ref. 55) 

Revenimento 

Deve ser executado logo após o têmpera , com os peças ainda mornos 
o uma temperatura entre 50 e 1 OO'C. A Fig . - 15 apresento os curvos de 
revenido poro três temperaturas de têmpera . 

~5 

o 

• 110 
~ -" o 40 t.: 

o .. . 
40 ; 

Q 

. 3~ 

.. 108()0 
lo-.o• _...-~ 980° 

~ ~ 
~ 

·~ 

~ 
200 600 700 

Templfoturo de revenido, "C 

Fig. 15 - Curvos de revenimenlo poro o aço H 13 temperado a I 080, I 050 e 
980'C. Foi utilizado o duplo revenido com I hora paro cada lrolomenlo. 
(Ref. 55) 
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A resistência à abrasão do aço H 13 pode ser g randemente melhorado 
com tratamento de nitretação. A Fig. - 16 mostra a curvo de dureza poro um 
aço H 13 nitretodo o gos durante 1 O, 30 e 60 horas. 

I . 2 4 7 10 20 40 70 100 200 

Ternpo de nvenido1 horas 

Fig. 16 - Curvos de dureza poro um aço H 13 nilretodo durante I O, 30 e 60 horas. 

(Ref. 55) 

Série M -Aços Rápidos ao Molibdênio 
Possuem alto teor de carbono e o mol ibdênio como principal elemento de 

liga. O utros elementos de ligo incluem o tungstênio, cromo, vanódio e cobal
to. O Cromo atuo melhorando o temperobi lidode, podendo assim ser temper
ado ao ar. Essa porcentagem de Cromo também apresenta o melhor compro
misso entre dureza e tenacidade. O Vonádio presente está no forma de cor
bonetos complexos e aumento a resistência á abrasão da ferramenta . A pre
sença de Vanádio pode aumentar a quantidade de auslenilo retida, o que é 
uma desvantagem . O efeito mais importante do cobalto é o aumento do 
dureza a quente. As desvantagens decorrentes de seu uso sôo as maiores tem
peraturas dos lralomenlos térmicos que provocam uma maior tendência a 
descorbonetação superficial, bem como uma maior quantidade de austenila 
retido no motriz do aço. A resistência o choque mecânico também diminui e o 
custo final do aço é consideravelmente mais alto. 

Esse aços a lcançam altas durezas após o !rolamento térmico e sôo 
capazes de monte-lo em altos temperaturas. As aplicações típicas incluem corte 
e matrizes para metais, ferramentas para usinagem de madeira e componentes 
de bombas. 

Série T- Aços Rápidos ao Tungstênio 
Apresentam altos teores de carbono e tungstênio que são os elementos de 

ligas primários . O cromo e o vanódio também estão presentes em todos os 
ligas desta classe e o cobalto também apresento-se em quase todas. 

Sôo utilizados nos mesmos aplicações que as ligas do série M, mas ten
dem o ser menos dueleis e mais resistentes ao calor e com resistência à 
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abrasão um pouco maior. 

A têmpera de um aço rápido é sempre uma operação delicada, uma vez 
que dependendo do erro, pode-se perder o ferramenta ou diminuir-se consi
deravelmente suo vida util. 

O aço rápido na condição recozida apresento uma estruturo ferrítico com 
corbonetos simples ou complexos de ferro, cromo, tungstênio, vonádio e molib
dênio, etc. Poro o obtenção, após o têmpera, de uma estruturo mortensitico 
forte e resistente capaz de suportar os altos temperatura de usinogem, sem que 
ocorra o amolecimento, deve-se solubilizor na oustenito grande porte destes 
corbonetos. Quanto maior for o tempera tura de oustenitizoçõo, maior será o 
fração de corbonetos d issolvidos, mos esse corbonetos devem continuar o exis
tir em quantidade adequado poro prevenir o crescimento de grão e também 
poro manter o resistência o abrasão do aço. A part ir de uma certo tempera
tura, o crescimento de grão começo a aumentar ropidomente comprometendo 
o tenacidade do ferramenta . Essa é o temperatura limite de oustenitizaçõo poro 
estes aços e deve ser controlada com cu idado. 

Temperaturas excessivamente altas durante o têmpera causam donos à 
microestrutura, diminuindo o resistência ao choque e o abrasão e temperaturas 
muito baixas podem provocar o aparecimento de ferrito após o têmpera que, 
diminui o dureza do aço. Um aço com tratamento térmico correto apresenta 
uma microestruturo fino, com razoável quantidade de corbonetos. Se o trata
mento mecânico de forjomento após a fusão do lingote foi executado ade
quadamente, os corbonetos não devem formar veios orientados que frog il izom 
o aço pois fornecem um cominho preferencial poro o propagação de trincos 
devido o sua fragilidade. Outro foto relevante sobre o microestruturo desses 
aços são os grandes quantidades de oustenito retido que tipicamente se situo 
entre 20 e 25% na temperatura ambiente. Isto ocorre porque o temperatura em 
que teríamos 99% do ousteni to transformado em mortensito (Mf - fim do trans
formação martensita) é de -1 oo·c aproximadamente. Como no têmpera o 
aço é resfriado rapidamente a temperatura ambiente e não até -1 oo·c, uma 
boa parte da austenita não transformo e fico retida na microestrutura . Por esta 
razão é muito importante que, após o têmpera , seja efetuado o revenido que 
transforma o oustenito re tida em mortensita durante o resfriamento subsequente 
e aumento a dureza do aço. Também ocorre o precipitação de corbonetos 
durante o revenido que contribuem paro o aumento do dureza do material. A 
temperatura utilizado paro este tratamento situo-se no fa ixa entre 550 e 575'C 
onde consegue-se o maior endurecimento, chamado de endurecimento secun
daria. 

A mortensito transformado no primeiro revenido também apresento-se com 
tensões internos e com baixo resistência ao choque mecânico, devendo ser 
revenido novamente. Em a lguns casos de aços com grandes quantidades de 
carbono e cobalto (que estabilizam a austenita) são necessários 3 e a té mesmo 
4 revenidos para se atingir os propriedades ótimos do aço. 

Em casos onde o resistência ao choque é muito importante, pode-se efe
tuar o revenimento o uma temperatura 20'C acima do tempera tura que fornece 
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o pico de dureza, obtendo um material consideravelmente mais tenaz sem 
decréscimo significativo no dureza. Se ainda uma maior tenacidade for exig i
do será preferível o utilização de uma menor lemperoluro de ousleni lizoçõo, o 
que além de fornecer uma morlensito de menor teor de carbono, reduz o 
tamanho de grão aumentando assim o tenacidade. 

Deve-se lambem chamar o atenção poro algumas particularidades dos 
aços ferramentas quanto ao !rolamento térmico, como o foto de que o preci
pi tação de corbonelos durante o primeiro revenido não é reversível e se algo 
de errado ocorrer no lrolomenlo térmico o peço estará perdido. Tombem, os 
lrolomenlos lermicos desses aços devem ser efetuados em atmosferas protetoras 
neutros uma vez que podem sofrer descorboneloçõo em atmosfera com baixo 
teor de carbono e consequenlemenle diminuirem suo dureza. No coso de cor
boneloçõo podem ocorrer fusões superficiais localizados pelo rebaixamento 
do ponto de fusão e consequenle perda de resistência ao amolecimento por 
lemperoluro . 

OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS EM FERRAMENTAS 
Existem algumas ligas de alto desempenho e preço que não podem ser 

classificados como aços ferramentas visto que essa classificação normalmente 
se aplico o ligas ferro-carbono. De foto, alguns desses materiais são prolico
menle isentos de carbono (aços "moroging") enquanto em outros o carbono é 
o base (corbonelos sinlerizodos). 

Corbonetos sinterizados 
São produzidos através do metalurgia do pó, sinlerizondo-se corbonelos 

de melais refratários com oglomeronle, tais como os melais do g rupo de ferro 
(Fe, Ni ou Co), fornecendo um material de grande resislencio o abrasão, 
mesmo em altos temperaturas. Os corbonelos sinlerizodos dividem-se em dois 
grupos: os corbonetos de tungstênio e os "cermets" que são corbonelos de ou
tros elementos tais como lilônio, cromo, ou outros melais que não o tungstênio, 
aglomerados com níquel. Os "cermels" foram desenvolvidos originalmente 
poro serem utilizados em motores o jato e possuem comportamento bastante 
semelhante aos corbonelos de tungstênio. 

Os corbonelos de tungstênio podem apresentar até 5% de corbonelos de 
ti tânio e de lôntolo e são aglomerados com cobalto. São utilizados largamente 
em ferramentas de usinogem poro ligas de difícil usinogem, como ferro fundi
do e aços ouslenílicos. Um segundo tipo de corbonelo de tungstênio com até 
40% de corbonelos de titânio ou lôntolo é uti lizado predominantemente poro 
o usinogem de aços inoxidáveis ferriticos 

Materiais cerâmicos 
São materiais à base de olumino de a lto pureza e que apresentam co

roclerislicos muito interessantes tais como oito dureza, mesmo em altos lemper
oluros, boa resistência à abrasão, baixo coeficien te de atrito, ba ixo condulivi
dode térmico e pouco aderência do material retirado no ferramenta. Seu único 
defeito mais grave é o baixo tenacidade que continuo sendo melhorado 
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através de vários tecnologias como o adição de "wiskers" de corboneto de silí
cio. Suo montagem no porta ferramenta deve ser fei to cuidadosamente e o 
equipamento util izado poro efetuar o usinogem deve apresentar-se isento de 
vibrações. Uma recomendação interessante de alguns fabricantes desses mate
ria is é o não utilização de refrigeração do peço que está sendo usinodo, poro 
melhorar o eficiência do usinogem. A velocidade de usinogem chego o ser o 
dobro do obtido com corbonetos sinterizodos poro os casos de ferrosos e não 
ferrosos. 

Ligas resistentes a abrasão 
São materia is especiais o base de cobalto, do tipo "Stellite", com altos 

teores de ligo . A base está presente em teores de 3 8 o 60%, cromo em teores 
de 25 o 32%, níquel em teores até 20%, tungstênio de 1 O o 20% e carbono 
em teores de 1,5 o 2,5%. Outros elementos que podem aparecer incluem o 
vonádio, tãntolo, nióbio, molibdênio e boro. 

A dosagem dos elementos depende dos propriedades exigidos, tais 
como temperatura de trabalho, dureza, tenacidade, resistência à abrasão, etc. 

A usinogem desses materia is é extremamente difícil e tonto quanto pos
sível tento-se fundi-los já no formo final de util ização. As varetas usados em 
deposição por oxi-ocetileno são produzidos por lingotomento contínuo já no 
diâmetro correto evi tando assim qualquer operação de acabamento. 

Essas ligas d ispensam qualquer tratamento térmico pois quando do suo 
solidificação já apresentam dureza entre 60 e 64 HRc. 

São resistentes ao amolecimento por ação do tempero turo e capazes de 
velocidades de usinogem superiores às dos aços rápidos, mos inferiores os dos 
corbonetos sinterizodos. 

Aços "Maraging" 
São aços de ultra-alta resistência, com altos teores de ligo que apresen

tam além do alto resistência mecãnico grande tenacidade. O casamento de 
propriedades antagônicos é conseguido através de processo de fabricação 
bastante especializado e composições muito diferentes dos outros aços. A di fe
rença mais marcante é o processo de endurecimento que não uti lizo o elemento 
Carbono como nos demais aços mos sim um mecanismo de precipitação típi
co das ligas de alumínio. A composição dessas ligas incluem os elementos 
Ferro que é o base, Níquel em teores de 17 ,0% o 19,0%, Cobalto de 9% a 
12%, Molibdênio de 4,5% 5, 1 %, Titãnio de 0,2% o 1,5% e o elemento 
Vonádio em alguns casos. O Carbono é mantido em níveis baixos, de 0,01% 
o 0,03%. (Ref 1) 

Aços com essa composição químico apresentam uma mortensito de baixo 
dureza (25 o 32 HRC) e tenaz que aparece em resfriamento ropido e posteri
ormente é endurecido por envelhecimento, conforme mostro o Fig. - 17. O 
material resultante apresento alto resistência à tração corn boa ductilidode 
(grande redução em área. elongomento), resistência o impacto e o propa
gação de trincos ocorre de maneiro lento e previsível, mesmo em baixos tem-
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peroturos, e resistência o trincos por fadiga térmico. A estabilidade d imensio
nal durante tratamento térmico é excelen te (sofre apenas uma variação 
volumétrico homogêneo de 0,07%, não sofre descorbonetoção dado suo 
baixo quantidade do elemento Carbono, apresentando excelente temperobili
dode mesmo poro peças de grandes dimensões. A usinogem é fácil no 
condição solubi lizodo (pode ser usinodo também no condição endurecido), e 
os boas propriedades de conformação são devidos à baixo taxo de encruo
mento. A excelente soldobilidode (processo TIG e MIG) é característico de 
materiais com baixo carbono, e os tratamentos térmicos são simplificados e efe
tuados em baixos temperaturas, sendo que nos casos onde são necessários 
altos durezas superficia is pode-se utilizar nitretoção convencional ou iônico. 

O limite de resistência desses aços alcançam valores entre 1860-2260 
N/mm2 mantendo ainda elevado ductilidode. No condição solubilizodo ltem
perodo) apresento dureza de 25 o 35 HRC podendo chegar superficia lmente 
até 800 HV, util izando-se nitretoção iônico. Em casos onde o estabil idade 
dimensional é de grande importõncio devemos considerar uma contração 
volumétrico uniforme de 0,07% do estado solubil izodo poro o estado envelhe
cido. 
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Fig. 17- Diagramo de envelhecimenlo poro o oço Moroging V725, utilizado neste 
frobolho. (Ref. 2) 

Algumas de suas aplicações mais importantes sõo no indústria aeroespa
cial, no confecção de moldes poro fundição sob pressão de alumínio, zomoc, 
plásticos e em qualquer situação de uso em que uma elevado relação resistên
cia/peso aliado o uma boa tenacidade, se ja fundamental. 

Aços sinferizados' 

Recentemente, o mercado brasileiro dispõe de fornecedores que ofere
cem materiais de último geração poro o util ização em ferramentas de corte. Os 
materiais mais recentes são obtidos através de processos de metalurgia do pó 
e apresentam desempenhos muito superiores aos convencionais, tonto em 
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resistência à abrasão quanto em tenacidade. 

Essa superioridade ocorre por duas razões básicas, que são desejadas 
também no caso dos aços convencionais mas sem o mesmo sucesso: 

1. Homogeneidade: os aços rápidos convencionais apresentam 
microestrutura grosseira com carbonetos alinhados. Esses carbone
tos conferem à liga grande resistência à abrasão mas baixa 
resistência ao choque uma vez que fornecem um caminho frágil 
para a propagação da trinca. Como resultado ocorre a falha por 
quebra do fio de corte. A Fig. - 18 apresenta tal fato . 

Fig. 18 - Microgrofio mostrando corbonetos grandes e alinhados em aço ferro
menta convencional {Aço AIS/ M35). 

Em contrapartida os aços sinterizados apresentam uma distribuição 
homogênea de carbonetos extremamente pequenos que dificultam 
a propagação da trinca bem como apresentam grande eficiência 
da superfície de corte. Essa homogeneidade é impossível de ser 
alcançada pelos materiais convencionais, uma vez que o processo 
de fabricação utilizado (fund ição e forjamento) favorece muito o 
aparecimento de estrutura grosseira , quando comparado com os 
aços sinterizados. 

2. Estrutura e composição dos carbonetos: como na produção dos 
materiais sinterizados os tempos de resfriamento da matéria prima 
(o pó) são pequemos, temos uma estrutura homogênea, e como 
não há tempo para ocorrer difusão, obtem-se composições que são 
impossíveis de serem obtidas quando se funde um lingote com o 
compromisso de posterior forjamento . A operação de forjamento é 
fundamental para a quebra da estrutura bruta de fusão do lingote 
e melhor distribuição dos carbonetos. Desta maneira não só a estru
tura do material é superior, mas também a composição e quanti
dade de carbonetos aumenta consideravelmente no material sinte
rizado. A Fig . - 19 apresenta a microestrutura de um aço sinteriza
do. N ota-se a ausência marcante de carbonetos alinhados e a 
homogeneidade sem precedentes alcançada por este método de 
fabricação. 
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Fig. 19 - Micrografia mostrando a estrutura de um aço sinterizado. Nota-se a 
ausência marcante de carbonetos alinhados e a homogeneidade sem pre
cedentes alcançada por este método de fabricação (Aço K190). (Ref. 38) 

Conforme dito anteriormente, a metalurgia do pó permite a manufatura de 
ligas com altos teores de carbonetos, sem a fragilidade típica dos aços fundi
dos. A Fig. - 20 mostra uma comparação entre o teor de carbonetos e odes
gaste sofrido por uma matriz e punção para vários tipos de aço. (Ref. 38) 

"o 30 
.... 

2' 26 28 30 
Conteudo de carbeto em o/o na condição endurecida 

Fig. 20 - Desgaste da matriz e punção como função do teor de carbonetos para 
varias tipos de aço. (Ref. 39) 

Na posição bem a direita temos o aço K 190 PM que apresenta grande 
quantidade de carbonetos e uma das maiores resistências à abrasão. A Fig. -
2 1 mostra uma comparação entre a resistencia à compressão entre o aço 
K 190 PM, um aço para trabalho a frio e um aço rápido, temperados e 
revenidos para uma dureza de 63 HRc. Nota-se que sua resistência a com
pressão é muito próxima as dos aços convencionais. 
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revenimento conforme mostro o Fig. - 24 
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Fig. 23 - Influência do temperatura de oustenitizoçõo no dureza alcançado após o 
têmpera poro o aço K 190 PM,. {R e f. 39) 
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Fig. 24- Influência do temperatura de revenimento no dureza alcançado com o 
aço K 190. {Ref. 39} 

Poro obter-se alto dureza, recomenda-se uma temperatura de oustenitizo
çõo entre 1100 e l 120'(, com um tempo mínimo de 25 minutos e resfria
mento em óleo morno ou N2 à pressão maior que 3 bar. O revenido deverá 
então ser executado no faixa de 520 o 550'( por 2 horas fornecendo uma 
dureza de 63 HRc. Poro obtenção do máximo tenacidade, recomendo-se uma 
temperatura de oustenitizoçõo entre 1070 e l 090'(, por pelo menos 25 mi-
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nulos seguido de têmpera em oleo morno ou N 2 o pressão maior que 3 bar. 
O revenido deverá ser efetuado no faixa de 5 15 o 535'C, por 2 horas 
fornecendo uma dureza de 6 1 HRc. 

O comportamento do K 190 PM durante o tempero é mostrado no Fig . -
25 pelo suo curvo CCT. Foi util izado uma temperatura de oustenitizoção de 
1 0 50' C durante 1 O minutos . Os valores 6 ... 100 representam porcentagens 
de transformação de fase e os valores O, 18 ... 55 referem-se ao parâmetro de 
resfriamento (tempo de resfriamento de 800'C até 500'C em centésimos de 
segundos. 
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Fig . 25 · Curva CCT para o aço K 190 PM. {Ref. 39) 

A Fig. - 26 apresento o diagramo de fase qualitativo, onde o estruturo 
cristalino presente em % por volume é mostrado como função do tempo de res
friamento de 800 o 500'C. 

A porte inferior do Fig . - 25 apresento o relação entre o tempo de resfri
amento de 800 o 500'C e o diometro do peço (poro o faixa de 1 o o 1 000 
mm), poro o superficie e o centro quando resfriados com águo, ar e óleo. Poro 
os curvos de resfriamento do nitrogênio foram utilizados pressões de 1, 3 e 5 
bar. A flecho no Fig. - 25 indico que o estruturo no centro de uma peço de 
1 00 mm de dia metro fei to de aço K 190 PM terá no centro 10% de boinito e 
90% de mortensito depois de temperado em óleo. Suo dureza será de aprox
imadamente 66 HRc. Pode-se também verificar pelo gráfico que se for util izo-
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do N 2 o 3 bar poro o resfriamento então teremos por volto de 30% de boini
to e uma dureza menor que 65 HRc. 
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Fig. 26 · Diagramo de fase quantitativo poro o aço K 190 PM .. (Ref. 39)) 

Uma outro característico importante do aço K 190 PM é suo boa estabi
lidade dimensional, possibil itando tolerâncias mais apertados e menores 
sobremetois poro o operação final de retífica. A Fig. - 27 apresento uma com
paração entre o aço K 190 PM e outros aços ferramenta quanto o estabi lidade 
dimensional durante o têmpera. 
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Fig. 27 · Variações dimencionois em aços ferramentas no direção longitudinal 
depois do têmpera e revenido. {Re f. 39) 
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ASPECTOS METAlÚRGICOS DO DESGASTE DE AÇOS FERRAMENTAS 

Existem quatro mecanismos básicos de desgoste dos oços ferramenta: 
abrasão, adesão, corrosão e fadiga por contato. Durante o util ização dos 
aços ferramenta, esses mecanismos ocorrem em conjunto e portanto, o solução 
ideal necessito de experimentação, além de conhecimentos de produção, trata
mentos térmicos e superficiais. 

A Fig. 28 apresento um grofico comparando cs resistências à abrasão 
dos vários tipos de aços ferramenta. 

Desgaste por Abrasão 
Ocorre quando uma fase duro é atritado contra o aço ferramenta. A fase 

duro pode estar envolvido por uma motriz mole tais como inclusões de óxidos 
em aços ou alumínio, ou ainda em líquidos, como no coso de um fluido uti
lizado em retífica . Um coso de particular interesse é o ocorrencio de partículas 
de óxido de silício em madeiro, como no coso de pinus. 
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Fig. 28 - Gráfico comporondo o resistência à obrosõo dos vários tipos de oços Fer
romenlo. (Ref.44) 
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Conforme explicado anteriormente no Fig. - 13 o resistência à abrasão 
de aços ferramentas ao carbono (tipo W) está diretamente relacionado com o 
dureza e o teor de carbono. Os trabalhos de Lorsen-Bosse mostram que o 
resistência à abrasão também apresento uma relação linear com o fração 
volumétrico de cementito (Fe3C, corbeto de ferro) conforme mostro o Fig. -29. 
A resistência à abrasão também depende do temperatura de revenido, uma 
vez que esta influencio o dureza do motriz, conforme mostro o Fig. - 29 poro 
os vários temperaturas de revenido. 

Fig . 29- Resistência à abrasão de aço carbono temperado e revenido como 
função do fração de volume do cementito. As vários curvos apresentados 
indicam os diferentes temperaturas de revenido. A dureza diminui com o 
aumento do temperatura de revenido. (Re f.44) 

A (Ref. 44) apresento um estudo mostrando uma boa correlação entre 
resistência ao desgoste por abrasão e um parâmetro estrutural A, calculado 
como sendo tamanho dos corbonetos primários multiplicado pelo fração 
volumétrico e pelo dureza dos corbonetos. A Fig . - 30 apresento o resultado 
deste estudo, que mostro que os materiais de alto resistência ao desgoste por 
abrasão devem possuir grandes quantidades de corbonetos, que estes deverão 
ser os maiores possíveis e também os mais duros . 

No prático porem, difícilmente o abrasão apresento-se como o único 
mecan ismo de desgoste e portanto o otimização de uma ferramenta deve levar 
em conto os outros mecan ismos de desgoste que serão discutidos o seguir. 
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Fig . 30 · Resistência oo desgoste por abrasão como função do porometro A 
.(Ref.44) 

Adesão 

Ocorrem quando o material o ser trabalhado adere à ferramenta d~vido 
à falto de lubrificação e devido às altos pressões existentes no processo. E con
sequêncio do soldo o frio (Ref. 44 ) de regiões microscópicos entre o ferramenta 
e o material o ser trabalhado. O ambiente onde está ocorrendo este tipo de 
desgoste também tem grande influência em suo severidade. Geralmente o 
ausência de oxigênio é um agravante, visto que não ocorre o formação de 
óxido entre os superfícies. Dentre os fatores metalúrgicos que diminuem o ocor
rência deste efeito estão o aumento do dureza do aço-ferramenta o quente, o 
existência de precipitados lubrificantes no ferramenta (como os aços grofiticos 
06 e A 1 0) tamanho de grão pequeno, grande fração volumétrico e pequeno 
tamanho dos corbonetos primários. Essas observações não são válidos poro 
todos os casos. (Ref. 36, 48) . 

Corrosão 

Geralmente o corrosão não é o maior responsável pelo desgoste dos 
aços-ferramentas, mos pode se tornar crítico em a ltos temperaturas ou no 
processamento de plásticos. Normalmente pode-se controlar este tipo de des
goste pelo lubri ficação ou selecionando-se um aço com maior teor de cromo, 
ou a través de filmes de proteção. 
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Fadiga por contato 
É causado pelo rologem ou escorregomento de um componente sobre o 

outro durante um grande número de ciclos. Isto levo à formação de microtrin
cos, que resultam no quebro do gume cortan te. 

A solução mais comum poro esse problema é o aumento do dureza e do 
tenacidade do aço ferramenta. O problema é que essas duas propriedades 
são mutuamente exclusivos, ou seja, normalmente quanto mais duro, também 
mais frágil é o aço. Uma possível solução poro esse problema é o diminuição 
do tamanho dos corbonetos, o que aumento o tenacidade sem diminuir o 
dureza. N este coso deve-se uti lizar os aços ferramentas sinterizodos que não 
possuem corbonetos grosseiros. Outro solução seria diminuir o temperatura de 
oustenitizoção. 
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TRATAMENTOS TÉRMICOS, QUÍMICOS E TERMOQUÍMICOS 
SUPERFICIAIS 

Os tratamentos superficia is apresentam-se como uma a lternativo poro con
cil iar duas propriedades que são mutuamente excludentes,que são o resistên
cia à abrasão e ao impacto. O aço é recoberto por uma camada extremo
mente duro e resistente à obrosão, mos logo abaixo do superfície apresento-se 
mais dúcti l e resistente ao choque. Desta maneiro o ferramenta resultante é 
agora composto por dois materiais de propriedades bastante di ferentes, que 
quando aplicados cuidadosamente poro cada coso específico podem apre
sentar resultados muito bons. Essa região endurecido pode ser depositado 
através de vários tecnologias. (Ref. 8) 

Dependendo do coso, pode-se mudar apenas o estruturo cristalino super
ficia l do peço em questão ou suo composição químico ou a inda ambos. Pode
se recorrer o métodos que usam difusão poro a lterar o composição químico 
superficial ou métodos mais energéticos e coros, como implantação iônico, que 
arremessam íons contra o superfície do material incorporando-os à g rade 
crista lino . (Ref. 64 ) 

Utilizam-se elementos químicos com pequenos diãmetros atômicos que 
ocuparão posições intersticiois como o boro, o carbono e o nitrogênio ou ele
mentos grandes como o cromo e o níquel que formarão uma camada denso 
no superfície. Pode-se depositar materiais como nitreto de titânio, que são sin
tetizados durante o tratamento do peço. (Ref. 8) 

Em vários casos o mesmo elemento pode ser utilizado de maneiros muito 
diferentes, como no coso do carbono que pode ser utilizado tonto no cemen
toção convencional como em corboni tretoção iônico. (Ref. 62) 

Os trotomentos térmicos superficiais modificam o estruturo cristalino do 
superfície sem alterar no composição químico, através de variações bruscos no 
temperatu ra utilizando-se de uma fonte de energia concentrado . São utilizados 
losers, correntes de indução, chamo localizado, feixe de eletrons e cen
telhomento. 

O aquecimento localizado que ocorre bruscamente no superfície do peço 
ao mesmo tempo em que seu interior se apresento no tempera tu ra ambiente, 
acarreto um resfriamento rápido, temperando somente o superfície do peço, 
mantendo-se o interior inalterado. 

Simi larmente, o tratamento de "shot-peening" também endurece o superfí
cie do peço sem alterar o composição químico mos a través do encruomento 
gerado por deformação plástico do superfície. Em ambos os casos o endure
cimento ocorre através do criação de defeitos no estruturo cristalino, provo
cando encruomento. 

Uma outro categoria de tratamentos superfic ia is são aqueles que modifi
cam por completo o composição químico do superfície através do deposição 
de uma camada de um novo material. São bastante numerosos e incluem os 
processos eletroquímicos, soldos, aspersão térmico, CVD, PVD e revestimento 
mecânico (clod ingl. Podem ser depositados TiN, Diamante, Cromo, TiC, Ni, 
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aço inox, ligas de cobalto, AI puro, etc, em quase qualquer substrato. 

São largamente utilizados em estruturas poro proteção do substrato con
tra ataques químicos. Um exemplo bem utilizado no indústria outomotivo é o 
utilização de superligos de cobalto no superfície de vedação dos válvulas de 
motor de combustão interno. Essas ligas são depositados por soldo oxi
ocetilênicos ou plasmo e formam uma superfície altamente resistente químico e 
mecanicamente, mesmo em altos temperaturas. (Ref. 60). 

Uma outro categoria são os dos tratamentos termoquímicos, que também 
modificam a composição químico superficial, adicionando elementos químicos 
pequenos como intersticiais no rede cristal ino do substrato. Esses tratamentos 
incluem a cementoção, corbonitretoção, nilrocementoção, nitretoção e bore
toção. São utilizados extensivamente em engrenagens, eixos, comes de 
comando, etc. (Ref. 27, 64) 

Nessa categoria inclui-se o nitretoção iônico que é o técnico uti lizado 
neste trabalho poro aumentar o resistência à abrasão de lâminas de corte, sem 
diminuir suo resistência ao choque. 

Nitrefação Iônica 

O processo de nitretoção iônico consiste em aumentar o concentração de 
átomos de nitrogênio em uma superfície metálico, utilizando-se de um plasmo 
do tipo "glow dischorge" ou luminescência . (Ref. 1 1 ). 

A nitretação poderio ser real izado, em tese, por qualquer meio rico em 
nitrogênio, como o meio líquido (sois ricos em nitrogênio) ou gasoso (amônia). 
A vantagem da utilização de um meio mais energético como o plasmo é o pro
dutividade e facil idade de controle do processo de nitretoção. (Ref. 17, 23, 
24, 29, 30, 32, 33, 40). 

Durante esse processo, a peço o ser trotado é bombardeado por íons de 
nitrogênio que são acelerados ao encontro do superfície metálico através de 
um campo elétrico. Este campo é gerado pelo diferença de potencial aplico
do entre o peço o ser nitretodo (onodo) e os paredes do vaso (cátodo). A 
pressão do gás situo-se entre O, 1 e 1 O torr e o tensão aplicado é de aproxi
madamente 1 000 volts. N essas condições o peço é envolvido por uma luz 
semelhante à observado nos eletrodos de uma lâmpada de neon, mos de cor 
violeta . 

Essa luz é o plasmo que promove o bombardeio de íons de nitrogênio 
contra o superfície do peço. A Fig. - 31 apresento o relação entre o tensão e 
o corrente aplicado bem como os vários fenômenos que ocorrem. 

O alto estado energético associado ao plasmo no região do descarga 
anômalo (obnormal glow) até a região do ponto 1 é que confere à nitretoção 
iônico suas característicos tão desejáveis, mos exige um sistema de controle 
bastante desenvolvido poro evitar o formação do descarga em arco localizo
do. Existem vários sistemas de controle utilizados poro evitar o formação do 
arco, mos o opção mais ut ilizado atualmente é o utilização de uma fonte pul
sado. Neste sistema o tensão é aplicado segundo uma onda quadrado com 
frequêncio entre 1KHz e 1OKHz. (Ref. 14, 4, 25, 28 , 34, 41) 
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Fig. 3 I - Caracterís tico tensão x corrente durante uma descarga e/é/rico e os vários 
fenômenos ossociodos.{Ref. 4, 14, 64) 

Nesta condição o arco não chego o desenvolver-se, uma vez que poro 
isto ocorrer é necessário um acúmulo de cargos no região. Isto demoro apro
ximadamente 1 00 ~s, mos o tensão retorno o zero antes, dispersando os car
gos acumulados e eliminando o possibi lidade de ocorrência de arco. Como o 
cinético do formação do acúmulo de cargos depende de vários parâmetros, 
inclusive do formo do peço, o onda quadrado utilizado poro gerar o plasmo 
deve permitir todo o tipo de regulogem e assim permitir o otimização do trata
mento poro cada tipo de peço o ser nitretodo . 

A fonte de tensão pulsado também auxil io no coso de peças com for
motos complexos ou heterogeneidodes como contominontes que podem 
aumentar localmente o densidade de corrente e provoc:or urna abertura de 
arco. Ouondo isto ocorre e dependendo do potência do gerador pode-se 
extinguir o plasmo (gerador de pouco potência) ou danificar o peço em 
questão através de uma fusão localizado no ponto do descarga em arco (ge
rador potente) . 

As descargas no região anômalo apresentam uma característico visual 
bastante marcante formado por uma série de faixas luminosos sucessivos con
forme mostrado no Fig - 32 . A região do onodo, incluindo o luminescência 
ca tódico, o bainha catódico e o luminescência negativo é o região que apre
sento maior luminosidade e também o _responsável pelo maior porte do quedo 
de potencial que ocorre no descarga. E também o região mais importante poro 
o estudo dos processos de ni tretoção iônico uma vez que nela ocorrem o quase 
total idade dos reações que formam e influenciam o camada nitretodo . 
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Fig. 32 · Aparência do descarga anômalo ocorrendo no in ferior de uma ampola, 
mostrando os vários regiões coroclerísticos deste fenômeno. (Ref. 4 

A luminescência catódico aparece devido à exci tação dos átomos do 
cá todo que são bombardeados pelas espécies do plasmo. Suo cor é carac
terístico do material do catodo. logo após, encontro-se o reg ião escuro deno
minado bainha catódico, que apresento uma grande diferença de potencial e 
como consequêncio uma baixo concen tração de cargos. Esse gradiente de ten
são acelero os eletrons emitidos pelo cátodo !eletrons secundários) no direção 
do luminescência negativo, e devido o grande energ ia que esses eletrons 
adquirem, a secção de choque entre eletrons e moléculas é pequeno e conse
qüentemente ocorrem poucas reações. Por essa razão o bainha catódico apre
sento pouco luminosidade. 

Após a bainha catódico temos o região denominado de luminescência 
negativo . N esta reg ião ocorrem reações devido ao choque entre moléculas e 
eletrons secundários, gerando todos os espécies que compõem o plasmo. Os 
principais produtos dos reações são: átomos e moléculas ionizodos, átomos e 
moléculas exci tados, emissão de fotons pelo relaxação de espécies excitados, 
dissociação de moléculas e recombinoção de íons formando moléculas neu
tros. 

Essas reações são muito importantes urna vez que poro uma descarga 
auto sustentar-se cada íon que é neutralizado no cátodo deve ser substituído 
por outro, gerado numa colisão ionizante. Se isto não ocorrer o cátodo 
drenará os íons do plasmo e o descarga terminará. 

Como dito anteriormente, os eletrons secundários são fundamentais no 
geração e manutenção do plasmo. São emitidos pelo superfície do cátodo 
durante o bombardeio que esta sofre por íons, eletrons, fotons e espécies neu
tros existentes no plasmo. A superfície do cátodo possui grande influência no 
emissão desses eletrons, que vario conforme o orientação cristalográfico, tipo 
do material e existência de contominontes. !Ref. 4). 

Logo após suo ejeção do superfície do cátodo, os eletrons secundários 
são acelerados pelo bainha catódico e como dito anteriormente, serão respon
sáveis pelo grande porte dos reações que ocorreram no luminescência negoti-
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vo. Com o formação de novos íons estes são acelerados no direção do cáto
do e irão provocar o emissão de novos eletrons secundários. 

As altos densidades de energia obtidos no descarga anômalo aumentam 
o velocidade do tratamento, aumentando o produtividade e os íons de 
nitrogênio que atingem o superfície do peço transferem porte de suo energia 
poro o substrato, aquecendo-o e tornando desnecessário um sistema de aque
cimento independente. O sistema pulsonte também apresento vantagens quan
to o velocidade de aquecimento do peço, umo vez que evitando o ocorrência 
do arco, pode-se usar maior potência e conseqüentemente o aquecimento 
ocorre em tempo mais curto. A temperatura da peço é medido por termopores 
e mantida sobre controle regulando-se o potencial do sistema gerador do plas
mo. As tempera turas de tratamento normalmente situam-se entre 400 ·c e 600 
·c, que coincidem com o temperatura de revenido do ligo o ser trotado. 

O aquecimento do peço através do plasmo apresento um problema que 
pode levar as secções mais fi nos do peço o sofrerem um surperaquecimento. 
Como o entrado do energia no peço ocorre através de choque com íons acel
erados em suo superfície, o região do peço que apresentar grande área super
fic ial e pouco volume de materia l, como uma oleto por exemplo, tenderá o 
superaquecer, uma vez que existe bastante energia entrando no região mos 
pouco material poro absorve-lo. A Fig. - 33 mostro uma peça com oletas que 
possuem diferentes relações área/volume em comparação com o porte inferi
or do peço, que acarretaria o superaquecimento. O mesmo efeito pode ocor
rer quando se coloco peças muito diferentes no mesmo cargo. Uma maneiro 
de minimizar o problema é util izar uma velocidade de aquecimento pequeno, 
dando tempo poro que o temperatura se homogeneize através do condução 
térmico . Existem cãmoros que aquecem o cargo por convecção ou ainda por 
radiação utilizando-se de equipamentos auxiliares. (Ref. 57, 58, 59, 66). 

Região da peça que 
devera superaquecer 

Fig . 33 - Peço que oo ser aquecido por plasmo poderá superaquecer no região 
dos oletos. {Ref. 4) 

Os tempos de tratamentos variam de 1 O min . o 20 horas, dependendo 
do ligo e do profundidade de tratamento necessário à peço . 
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Reações que ocorrem no plasma 

O termo plasmo é aplicado o um gás composto de espécies neutros e 
carregados, como íons positivos, eletrons, íons negativos, á tomos e moléculas. 
Pode·se também utilizar os termos "descarga gasoso" e "descarga lumines
cente" como sinônimo de plasmo . O plasmo apresento-se neutro se considerar
mos o somo total dos cargos dos espécies que o constitui e qualquer desbolon
ceomento que ocorrer resultará em campos eléctricos que, através do movi
mentação dos cargos, tenderá o restabelecer o equi líbrio. Portanto o somo do 
totol de cargos posit ivos dos íons positivos é igual ao total dos cargos dos íons 
negativos mais os eletrons. Um parâmetro importante no caracterização de um 
plasmo é o seu grau de ionização que é o fração do gás original neutro que 
foi ionizado. Em plasmas onde essa fração é muito pequeno, muito menor que 
o unidade, d iz-se trotar de um plasmo frio, que é o tipo de plasmo utilizado 
poro efetuar o nitretoçõo iônico. As característicos de um plasmo dependem 
de seus constituintes e também de parâmetros como densidade, energia, e 
grau de ionização. Existem vários outros parâmetros que são utilizados no 
descrição de um plasmo, conforme segue: 

• Comprimento de Debye: se um campo elétrico é imposto o um plas
mo, gerando uma diferença de potencial, os cargos livres com
postos principalmente de eletrons, se posicionam formando uma 
blindagem que modificará o campo elétrico original tendendo o 
neutral izo-lo. 

• Frequêncio do plasmo: quando ocorre um desbolonceomento de 
cargos no plasmo, os eletrons movem-se tendendo o neutralizar 
esse desbolonceomento. Esto ação dos eletrons gero um movimen
to oscila tório em torno do cargo e suo frequêncio é definido como 
sendo o frequêncio do plosmo. 

• Secção de choque: parâmetro que expresso o probabilidade de 
ocorrência de um processo associado à colisão no interior do plas
mo, como colisão entre espécies do plasmo ou entre espécies e o 
superfície do cátodo. 

Os processos de nitretoçõo iônico são caracterizados por altos densi
dades de corrente e de energia, conforme o região no gráfico denominado de 
"Abnormol G low". N esta situação o luminescência é instável e uma densidade 
de corrente um pouco maior, em alguma região do peço, poderio levar rapi
damente o uma descarga do tipo arco elétri co local izado. A Fig. - 34 apre
sento o esquema de uma câmara util izado poro ni tretoçõo iõnico de peças. A 
fonte de tensão DC fornece 800 o 1500 V, e uma corrente que deverá aque
cer o peço o ser ni tretodo até 600'C. O sistema de vácuo deve ser capaz de 
manter uma pressão de até 1 o-2 torre possuir controles de vazão poro permi
ti r o regulogem preciso do pressão durante o tratamento. 
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Fig. 34 · Esquema de umo cômoro de nilreloçõo iônico. (Ref.28). 

As reações do plasmo com o superfície do peço podem ser de vários 
tipos, conforme descrito abaixo: 

"Sputtering" 

É definido como um processo de retirado de átomos do superfície de um 
sólido através do troco de momentum com partículas energéticos que o bom· 
bordeiom. A condição básico poro que ocorro o "sputtering" é que o portícu· 
lo incidente possuo energia igual ou maior que o energia de ligação do átomo 
no superfície (energia de sublimação). 

Este fenômeno é grandemente dependente de parâmetros do estado do 
superfície, como o orientação cristalográ fi co, contaminação, topografia dentre 
outros. Devido o este foto, o previsão do taxo de "Sputtering" fico bastante di fi· 
cultodo . Poro situações simplificados, existem modelos que oferecem uma boa 
aproximação entre dados experimentais e os teorias. Um modelo utilizado é o 
de Sigmund que supõe superfícies de elementos puros, sem contaminação, 
com incidência de partículas normais à superfície e poro partículas com ener· 
gios menores que 1 KeV. Nessas condições o taxo de "Sputtering" (número de 
átomos ejetodos por partícula incidente) é dado por: 

Y(E) = ~a4MJ11,E 
4rr·(M; + M,)U, 

onde: Mi = mossa do íon incidente 

Mt = mossa do átomo do alvo 

E = energia do íon incidente 

(eq. 3) 

Uo = energia de ligação dos átomos do superfície. 
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o = constante de proporcionalidade. 

A função Y prevê uma dependência linear entre o taxo de "Sputtering" e 
o energia do íon incidente. Também depende do relação dos mossas dos áto
mos do superfície e dos íons, do material, do estruturo e orientação cristalo
gráfico do alvo, do ângulo de incidência dos partículas e do pressão do gás. 

No coso de sólidos compostos de vár ios elementos metálicos ou não 
metál icos ocorre um "Sputtering" preferencial. A taxo de "Sputtering" não 
depende do concen tração dos elementos no superfície, mos de uma série de 
outros fatores que incluem mossa dos ótomos no superfície e suas energias de 
ligação. O resultado do "Sputtering" diferenciado é uma mudança no concen
tração dos elementos do superfície e do topologia do alvo, até que uma con
centração de equilíbrio seja estabelecido, promovendo uma taxo de 
"Spullering" proporcional às concentrações atômicos relativos. 

O processo de "Sputtering" promove uma limpeza superficial do peço 
livrando-o de corbonetos e óxidos, mesmos os mais refratários e aderentes. O 
processo também envolve difusão de elementos de ligo preferencialmente pelos 
contornos de grãos do interior do peço poro suo superfície. Esses processos 
provocam modificações importantes de concentração e do comportamento dos 
elementos de ligo no interior do peço . 

Aquecimento 

Durante o processo de bombardeamento do cátodo por espécie do plas
mo o maior porte do energia dos partículas é transformado em calor. Como 
consequêncio, porte desta energia aquece o cátodo, e o restante é dissipado 
no formo de radiação, convecção ou condução poro os paredes do câmara. 

Condensação 

Processo que ocorre em conjunto com o "sputtering" e que é responsável 
pelo maior porte do absorção de nitrogênio pelo peço que recebe o trata
mento. Os átomos de ferro que são arrancados do superfície do peço dumnte 
o "Sputtering" reagem com os átomos de nitrogênio imediatamente acima de 
suo superfície que se encontram ionizodos e altamente reativos. Ocorre o for
moção de FeN que é depositado no superfície do peço que se encontro aque
cido. O FeN é instável no temperatura em que o peço se encontro, transfor
mando-se progressivamente em Fe4N e liberando nitrogênio que difunde poro 
dentro do metal. (Ref. 33,34, 53, 56). 

Os processos de "Sputtering" e condensação dependem fundamen
talmente dos parâmetros utilizados durante o nitretoção, como o composição 
do gós e pressão do câmara . Desta maneiro, quando é necessário limpar o 
superfície do peço deve-se usar pressão inferior à utilizado no tratamento de 
nitretoção, o que garante o retirado inclusive dos óxidos mais aderentes. Esses 
dois processos é que provocam o perda ou o ganho de mossa do peço o ser 
trotado e podem ser controlados de maneiro muito preciso. (Ref. 14,4,28) . 
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O contro le da microestrutura no processo de nitretação iônica 

O sucesso do nilretoçõo iônico no indústria se deve o dois fatores: o 
maior produtividade deste processo e principalmente devido ao maior controle 
microestruturol que resulto em melhores propriedades do peço . (Ref. 15). 

Essas melhores propriedades são conseguidos controlando-se os 
parâmetros que influenciam no aparecimento dos diversos tipos de microestru
turos. Ass im, modificando-se o tensão, o corrente, o pressão, e o composição 
do gás e o temperatura de tratamento pode-se favorecer o aparecimento de 
estruturas com maiores durezas ou maiores tenacidades, dependendo dos 
exigências do peço . (Ref. 15, 16, 70) 

A microestruturo de um aço nitretodo, com menos de 1 0% de elementos 
de ligas, consiste normalmente de duas camadas: o mais superficial é chamo
do de camada composto, sendo seguido do chamado zona de difusão. A 
camada de compostos possui nitretos do tipo ê (Fe3N-hexogonol) e "( 
(Fe4Ncubico de face centrado) e apresentam grande influência no resistência 
à abrasão, ao choque mecânico e à resistência ao atrito de rolamento. A zona 
de difusão é composto por nitrogênio intersticio l e nitretos dos elementos de 
ligo. (Ref. 15, 4, 42) . 

Investigações mostraram que o resistência dos materiais nitretodos são 
muito dependentes dos estruturas encontrados no camada composto, sendo 
que estruturas homogêneos (nitretos ê ou"() apresentam propriedades mecâni
cos consideravelmente melhores que estruturas mistos com proporções de fases 
ê e "( . Isto ocorre porque nos estruturas mistos, existem grandes tensões inter
nos nos zonas de transições entre os diferentes tipos de est ruturas cristalinos 
(hexagonal e cubico de face centrado), que induz o formação de microtrincos 
mesmo com o aplicação de pequenos esforços externos. (Ref. 9). 

A tenacidade do camada nitretodo diminui com o aumento de suo espes
sura, e portanto, os melhores propriedades são obtidos com o mínimo espes
sura do camada trotado paro se conseguir resistência à abrasão e o corrosão 
desejado. Esta camada deve apresentar-se homogêneo com nitretos ê ou "( 
mos nunca ambos uma vez que, os diferenças cristalográficos induzem tensões 
que enfraquecem o deposição. Com o controle cuidadoso do processo de 
nitretoçõo iônico, isto pode ser facilmente atingido, bem como variações dos 
proporções no espessura depositado do camada composto e do zona de 
difusão. (Ref. 9) 

De maneiro geral pode-se recomendar uma camada composto com o 
fase e homogêneo (tratamento de nitretoçõo iônico com gás contendo car
bono) sempre que o peço necessitar de resistência à corrosão e resistência à 
abrasão. Poro peças sujeitos o grandes esforços dinâmicos e tensões gerados 
pelo atrito uma camada composto homogêneo contendo apenas o fase "( 
(tratamento de nitretoçõo iônico sem carbono no composição do gás) é o mais 
indicado. Em ambos os casos deve-se utilizar o "Spultering" antes do nitretoçõo 
poro promover uma descarbonetoçõo controlado e desta maneiro impedir o 
aparecimento de carbonitretos em contornos de grãos ~o zona de difusão, que 
frogilizoriom o peço . Paro peças su jeitos unicamente o fadiga, recomendo-se 
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um tratamento que suprimo o camada composto (intenso "Sputtering" durante 
o nitretoção iônico) restando somente o zona de difusão. (Ref. l 0 ) 

N o coso de tupios, o geometria dos ferramentas utilizados é que dito os 
exigências de maior resistência o fadiga ou de uma maior resistência ao des
goste. 

Pode-se resumir os pr incipais característicos do nitretoção iônico como 
segue: 

• Apresento dureza elevado, até 1300 HV, e excelente aderência ao 
aço base. 

• Alto resistência à abrasão e fadiga e prop1c1o um aumento de 
resistência o corrosão do aço base. (Ref. 1 0) 

• Permite tratamento de áreas selecionados. (Ref. 59) 

• Trabalho em uma faixa mais amplo de temperaturas. 

TENACIDADE EM AÇOS 
Nos aplicações onde ligas de alta resistência à abrasão são necessários, 

o resistência ao choque mecânico ou tenacidade também apresentam-se como 
propriedades desejáveis. Pode-se citar o exemplo de ferramentas de corte 
onde o resistência o quebro da fio de corte deve ser o melhor possível aliado 
o alta resistência à abrasão necessário poro prolongar ao máximo os interval
os entre os operações de ofioção. 

Os valores de tenacidade em ligas metálicos são normalmente avaliados 
através do medido do energia necessário poro o rompimento de corpos de 
provo padronizadas em ensaios de impacto ou através do medido do energia 
necessário poro o propagação de uma trinco no material. 

O desempenho de peças submetidos aos tratamentos descritos anterior
mente deve ser avaliado por meio de ensaios adequados à aplicação em 
questão, e que simulem o mais próximo possível os condições de trabalho. 

0 EQUIPAMENTO PARA ENSAIOS DE LÂMINAS PARA 

CORTE DE MADEIRA 

O equipamento deve ser capaz de medir os esforços necessor1os ao 
processo de usinogem de maneiro rápido, eficaz e possibili tando o compara
ção de desempenho de materia is diferentes. Os fatores que influenciam os 
parâmetros medidos devem ser mantidos o mais constante possível, aumentan
do o repetibilidode dos ensaios. A seguir serão expostos os idéias que levaram 
ao desenvolvimento de um equipomento.poro tal finalidade. 

FATORES QUE AFETAM A FORÇA DE CORTE 
Uma célula de torção mede o forço sofrido pelo ferramenta durante o 
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processo de usinogem do corpo de provo e é parâmetro fundamental para a 
avaliação do processo de corte. Essa forço pode ser subdividido em forço 
paralelo e força perpendicular ao deslocamento do ferramenta conforme 
mostrado no F ig. - 35. 

Força passiva ou de 
profundidade 

Força de principal de corte 

Fig. 35- Forço poro/elo e forço perpendicular oo movimento do lâmina que otuo 
sobre o corpo de provo durante o processo de usinogem. 

O valor dessas forças é o resultado do influência de vários fa tores que 
operam simultaneamente no processo de usinogem: 

Fatores relativos à ferramenta: 
• Ângulo de saído: ângulos de saída pequenos ou negativos aumen

tam o forço principa l de corte e o forço passivo, enquanto que 
grandes ângulos de saído diminuerT}_ o forço principal de corte e 
geram forças passivos negativos. Angulos de saído de aproxi
madamente 25º !entre 17º e 30º) produzem forças passivas próxi
mos de zero e são normalmente utilizados em usinogem. 

• Ângulo de folgo: o aumento do ângulo de folgo diminui o atri to do 
corpo de prova com o parte inferior do ferramenta e conseqüente
mente d iminui o forço principal de corte. A influência relativamente 
grande do ângulo de folgo do ferramenta é devida às caracterís
ticos do madeiro, que apresento baixo módulo de elasticidade no 
direção perpendicular à fibra do madeiro, associado o grande 
deformação elástico e inelóstico localizado, durante a operação 
de corte. Ta is fotos acarretam um grande atrito entre o ferramenta 
e o madeiro . 

• Gume cortante: o estado do gume cortante apresento grande 
influência no forço de corte. A Fig . - 36 mostro o desgoste sofrido 

- 47 -



INTRODUÇÃO 

pelo aresto de corte durante o processo de usinogem . 
N ormalmente deve-se considerar o gume cortante como tendo um 
raio de curvatura finito e comportando-se como uma viga engasto
do que vibro, aumentando e diminuindo o ângulo de ataque 
durante o usinogem. Deve-se enfatizar que o raio de curvatura no 
corte é pequeno, mos longe de ser o ideal matemático, mesmo nos 
ferramentas mais afiados. O gume cortante sofre desgoste acelero
do logo no início do processo de usinogem aumentando rapida
mente seu raio de curvatura e assim o forço principal de corte. 
Torno-se mais rígido e resistente após esse desgoste inicial rápido, 
estabilizando-se e aumentando de maneiro gradual. A estabiliza
ção do ra io de curvatura sofre influência do ângulo de corte, 
definido como (90 - (ângulo de ataque + ângulo de saído)) con
forme ilustro o Fig. - 36. Observou-se que poro um ângulo de corte 
menor que um determinado valor crítico, o raio de curva tura aumen
to rapidamente e o potência necessário ao corte também aumento . 
O ângulo de corte normalmente utilizado de 45 graus é poro evi
tar esse foto . Observo-se ainda que o medido que se aumento o 
raio de curvatura do gume de corte, ocorre uma diminuição do 
ângulo de ataque efetivo, que mudo o tipo de cavoco produzido, 
diminuindo o qualidade do superfície usinodo. 

I . 
llngulo de 

1 saída 

Ângulo de cunha 

~Direção de corte 

Fig. 36 - Secção transverso/ do Ferramenta de corte mo:: lrondo o processo de 
arredondamento do gume cortante. (Ref 18) 

• Forço de atri to entre o ferramenta e o cavoco: o forço de atrito 
entre o ferramenta e o cavoco que está sendo formado afeto o dis
tribuição de forças e conseqüentemente o tipo de cavoco produzi
do. A forço de atrito depende mais do teor de umidade e do espé
cie do madeiro do que do rugosidode dos faces do ferramenta, 
desde que os marcos de retí fica sejam porolelos à direção de usi
nogem . (Ref. 37) 
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• Ângulo do aresto de corte em relação à direção de corte: O corte 
ortogonal refere-se o uma operação de usinogem onde o aresto de 
corte apresento-se perpendicular à direção de corte. Estudos mos
tram que, de maneira geral, se qualquer outro ângulo for utilizado 
durante a operação de corte (que será menor que 90') ocorrerá o 
uma diminuição no forço principal de corte. (Ref. 37, 46, 47, 49) 

• Vibração lateral induzido : se submetermos o aresto de corte o uma 
velocidade paralelo à linho de corte durante o operação de corte 
ortogonal (que pressupõe originalmente também um deslocamento 
perpendicular a aresta cortante) teremos um efeito de "serra" e uma 
diminuição do força principal de corte, sendo que em alguns casos 
esse efeito torno-se muito marcante, diminuindo consideravelmente 
o forço principal de corte. (Ref. 37, 46, 49) 

• Largura do corte: no coso de corte ortogonal os forças de corte são 
diretamente proporcionais à largura do corte sendo que quando se 
dobro a largura dobro-se o forço. 

• Profundidade do corte: detectam-se dois tipos de comportamento: 
para cavacos de pequeno espessura pode-se dizer que o forço 
vario conforme uma curva de potência e poro cavacos maiores de 
maneiro linear. 

• Direção de corte: o forço principal de corte varia dependendo do 
direção do corte, mos o efeito não é bem caracterizado. 

• Espécies de madeiro : produzem grande influência na forço princi
pal de corte devido o va riações nos estruturas internos e não 
somente devido a variação de densidade da madeiro entre espé
cies. Pode-se dizer que de maneira geral o aumento de densidade 
aumento a forço principal de corte mos os estruturas internos apre
sentam grande influência. 

• Umidade da madeiro : o efeito do umidade não é facilmente corac
terizável devido a interações complexas com outros fatores. Pode
se dizer, de maneiro geral, que o forço paralelo de corte se man
tém constante nos operações de corte ortogonal em baixas veloci
dades poro umidades de 0% até 8%. Com o aumento do umidade 
acima desta faixa até o saturação pode-se ter uma diminuição de 
1 I 4 o 1 /2 do valor máximo do força principal de corte poro cada 
espécie. 

• Temperatura do madeira : de maneiro geral o aumento da temper
atura diminui a resistência do madeira quando se considera tem
peraturas abaixo do ponto de congelamento do águo (-15'C) até 
temperaturas de so·c. o aumento do umidade aumenta esse 
efeito. (Ref. 54 ). 

O equipamento utilizado neste trabalho mantém os parâmetros geométri-
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cos e os demais variáveis que não dependem do espécie do madeiro, con
stantes. Mesmo assim, como o forço de corte é dependente do espécie e tam
bém do estado do madeiro, o utilização de um material padrão que apresente 
sempre com os mesmos característicos proporciono uma melhor repetibilidode 
dos resultados e permite ainda o util ização de materiais mais abrasivos, dimin
uindo o tempo de ensaio necessário poro caracterização de uma lâmina de 
corte. Neste trabalho utilizo-se tal recurso, substituindo o madeiro por um outro 
material polimérico de maneiro o otimizar o ensaio. IRef. 69). 

ANALISE DO MÉTODO DE ENSAIO PROPOSTO 

No processo de usinogem de materiais, energia é gosto no formação dos 
novos superfícies entre os cavacos e o peço, bem como no geração de calor 
devido ao atrito e cisolhomento. A avaliação desta energia, bem como de 
parâmetros relacionados, constitui-se ferramenta importante no veri ficação do 
eficiência dos processos de usinogem. O desenvolvimento de novos materiais, 
tonto poro ferramentas de usinogem como poro matérias primos, deve procu
rar diminuir o energia necessário às operações de usinogem. No coso do 
madeiro, existem vários possibilidades de tratamento que visam seu amacia
mento quanto ao corte mos são de difícil avaliação dado o inexistência de um 
ensaio simples e rápido. O método proposto pode ser utilizado tonto poro o 
desenvolvimento de matérias-primos quanto de ferramentas e tratamentos uti
lizados poro otimizar seus desempenhos. Tal equipamento executo o ensaio o 
mais automaticamente possível visando reti rar qualquer influência do operador 
e desta maneiro obter um resultado de maior reprodutibilidode. 

CÁLCULO DA ENERGIA UTILIZADA NA OPERAÇÃO DE CORTE 
O cálculo do energia gosto no operação de corte do CP é calculado 

através dos valores de Iorque e deslocamento angular lidos pelo equipamento 
durante o ensaio. A relação entre esses parâmetros é descrito o seguir con
forme o Fig-37 : 

Fig . 37 - Esquema simplificado do Iorque medido pelo equipamento durante o 
ensaio. 
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E=FxD 

onde: E: energia consumida no processo 

F: força utilizado no processo 

(eq. 4) 

D: distância em que a força se deslocou 

No caso deste ensaio aplico-se este conceito básico de energia poro um 
eixo que giro utilizando poro isto um Iorque 't durante um deslocamento angu
lar 8 . Neste caso pode-se escrever: 

D=8xR 

onde: 8 : deslocamento angular em radianos 

R: raio descrito pela forço tangente 

Substituindo eq. 5 na eq. 4 : 

E=Fx8xR 

(eq. 5) 

(eq. 6) 

onde: FxR = Iorque 't uma vez que a força F é perpendicular ao raio R 
conforme mostrado na Fig. - 37. 

·Efetuando-se a substituição de FxR por 't lemos o seguinte equação: 

E=-rxe ( eq. 7) 

A equação resultante é válido poro o coso onde o Iorque 't é constante . 
Ouondo isto não ocorre utilizo-se no formo mais geral : 

E= f rde (eq. 8) 

Essa é o equação utilizado poro a avaliação do energia necessário ao 
corte do corpo de provo. O cálculo da integral é efetuado utilizando-se méto
dos numéricos disponíveis no programa LobVEIW do National lnstrumenls. 

DISPOSITIVO MECÂNICO 
O disposi tivo mecânico utilizado neste trabalho é mostrado em detalhes 

no Fig. 38. No porte superior, localizo-se o célula de corgo de torção, que 
mede o Iorque que o amostra exerce sobre o lâmina do cobeçote de corte, 
quando esta giro, preso no mandril, si tuado no porte inferior do equipamento . 
Durante o operação de corte, o deslocamento angular, a altura e o valor de 
Iorque são medidos simultaneamente. Desta manei ra, o cada valor de Iorque 
lido pode-se associar o ângulo e o altura do amostro em que ocorreu. Os cor
pos de provo bem como os ferramentas o serem uti lizados devem apresentar 
geometrias simples e fáceis de serem obtidos, aumentando-se conseqüente
mente o reprodutibilidade e diminuindo-se o custo do ensaio. O equipamento 
é constituído de um mandril onde é colocado o amostro no formo de um bastão 
cilíndrico e um cobeçote de corte. 
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Célula de torque 
Guia linear. 

Força F 

:j---,.-----.,..-1 l Movimento da célula 
de torque 

+---- Lâmina de corte 

' ' ' ' 

Corpo de prova 

Encoder 

Fig. 38 . Desenho esquemático do equipamento desenvolvido e ulilizodo no Ira· 
bolho. 

O cobeçole de corte possui um supor te cônico poro o lâmina, semelhante 
o um apontador de lápis, que está acoplado o uma célula de Iorque e si tuado 
sobre o amostro. O material o ser avaliado começo o girar com uma rotação 
constante e o cobeçole é sollo sobre o amostro . O peso do cobeçote que inclui 
o célula de cargo de torção propicio uma forço F (Fig. · 38 e 39) conslonle 
durante o ensa io. O esforço necessário ao corte do amostro é avaliado pelo 
célula de Iorque que é lido em tempo real pelo computador. A amostro execu· 
to sempre um número fixo de valias, sendo "apontado" durante esse tempo. Os 
dados obtidos são posteriormente convertidos nos unidades dese jados e o 
relatório final apresento uma série de parâmetros, como o energia gosto por 
volume de material ensaiado, o Iorque médio, espessura médio do cavoco e 
um gráfico Iorque x ângulo. A Fig. · 39 mostro os forças que estão atuando no 
célula de corte durante o ensaio. 

A forço F atuando sobre o cobeçole forço o entrado do lâmina no corpo 
de provo o que promove o retirado de cavoco do CP. O Iorque t medido é 
devido o energia necessário ao processo de formação de novos superfícies no 
CP e o olrilo exislenle entre o CP e o cone de guio no cobeçole. 

- 52 -



INTRODUÇÃO 

. , 

·, 

F -força que empurra o 
cabeçote de corte 

'f contra o corpo de 
prova 

"[ - torque medido 
pela celula de 
carga 

Fig. 39 - Forças que o/uom no célula de cargo durante o ensaio . 

O CABEÇOTE DE CORTE 
O cobeçote de corte, assemelho-se o um apontador, usinondo o polímero 

no porte superior e formando um cone que fornece o centrogem e o estabili
dade necessário poro que o usinogem ocorro de maneiro contínuo, sem o que
bro de cavacos, e sem trepidações, conforme mostro o Fig. 40. 

- l--~- ---+ · 
}. 

L I
L_ - ·- --~ 

I 

t--
t-

- - - ~- - ·- - . --- ..... 
- -l.-

Fig. 4 0 - Desenho do cobeçole de cor/e mos /rondo o posição do lâmina. 
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A Fig- 4 l mostro o espessura do cavoco e suo relação com o forço prin
cipal de corte no ferramenta. O aumento do espessura do material reti rado 
sempre acarreto um aumento do forço principal de corte, que é medido pelo 
célula de Iorque. 

No caso do cobeçole de corte, o geometria existente limito o máximo 
penetração do lâmina no CP, que depende basicamente de quatro fatores: o 
dureza do corpo de provo, o geometria do gume cortante, o forço que 
empurro o lâmina contra o CP e o geometria do conjunto cone-lâmina . 

Espessura do cavaco 

Força de corte paralela 

Fig. 41 - Gráfico que moslro o relação entre o espessura do cavoco e o forço prin
cipal de corte medido no ferramenta 

Verifico-se no Fig- 4 2 que o medido que se aumento o forço F aumento
se a espessura do cavoco até se atingir o ponto Emox. A partir deste ponto por 
mais que se aumente o forço F a espessura do cavoco permanece constante. 

Espessura do cavaco 

· - · ·- ·· ·- -·~-----------

F 
E max Força F 

Fig. 42 - Gráfico mostrando o resultado do limitação geométrico imposto pelo 
cobeçote de corte sobre espessura do cavoco e da Força F. 
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O aumento do forço F acarreto um aumento no Iorque lido pelo equipo· 
mento devido o dois fa tores: aumento do espessura do cavoco devido oo foto 
do lâmina cravar mais profundamente no CP e aumento do forço de atrito pelo 
aumento do pressão do CP contra o cone. A partir do ponto Emox o aumento 
de F somente aumento o atrito, uma vez que o geometria impede o aumento 
do espessura do cavoco. A Fig · 43 mostro o relação entre o forço F e o Iorque 
devido unicamente oo atrito, no coso hipotético de um cobeçote sem lâmina. 
Como vemos, todo o forço maior que o necessário poro promover o máximo 
espessura de cavoco é convertido em Iorque devido oo atrito. 

Torque't 

Força F 

Fig . 43 -Ação do o/rifo no cone do cobeçole mos/rodo no relação entre Torque e o 
forço F no coso hipotético de um cobeçole sem lâmina de cor/e. 

A seguir mostramos no Fig. · 44 o relação entre Iorque e forço F poro o 
coso hipotético de um cobeçole sem atrito no cone. Como vemos, o Iorque lido 
nesta si tuação seria somente devido oo corte do CP o qual dependeria 
somente do espessura do cavoco. 

Torque't 

F E max Força F 

Fig. 44 ·Relação entre Iorque e o forço F poro o coso hipotético de um cobeçofe de 
cor/e sem atrito. Neste coso o Iorque depende somente do espessura do 
cavoco e quando esló não aumento o Iorque também Fico limitado. 
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Assim o medido que se aumento o forço F, o lâmina penetro mais pro
fundamente no CP e obtemos um cavoco de ma ior espessura . Ao se a tingir o 
ponto FEmox o cone do cobeçote já está completamente preenchido pelo CP e 
um aumento de F somente aumentaria o atrito entre o CP e o cobeçote. Se não 
houver atrito então o Iorque 't não aumento, conforme mostro o gráfico. No 
caso rea l temos a somo dos duas situações ou seja temos o Iorque devido ao 
corte do CP e devido ao atrito no cone, conforme esta representado na Fig. -
45 . 

Torque1 ~Soma das duas curvas 

''"''''./' ~,,,,,,,, Torque devido 
~ . 
~ · ao atnto 

$ : 
~ ~ 
~ / · 
~ o 

~ / ' 1/ : 
~ . 

F E max 

Torque devido a usinagem em 
cabeçote sem atrito 

Força F 

Fig . 45 · Gráfico mos/rondo o relação entre Iorque e Forço F poro o coso real onde 
lemos o/ri/o durante o ensaio. 

Como se deseja avaliar os característicos de corte da ferramenta, qual
quer aumento de Iorque devido a outros fatores diminui a sensibi lidade do 
equipamento e deve ser evitado. Ass im o ensaio deve ocorrer na região menor 
que a FEmox uma vez que o parti r deste ponto o aumento do Iorque lido pelo 
instrumento independe dos característicos do ferramenta mos sim do a trito no 
cone. 

Dentre os fatores que influenciam o forço principal de corte e conse· 
qüentemente o Iorque lido pelo equipamento, o dureza do corpo de provo, a 
força que empurro o cobeçote contra o CP e o geometria do con junto cone
lomino são ot imizodos e fazem parte do método de en'"aio. A medido que o 
ensaio prossegue o gume cortante va i sendo desgostado e a energia utilizado 
poro efetuar a operação de corte por unidade de volume vai aumentando. A 
Fig.- 46 mostro, graficamente o profundidade de corte. (Ref. 45 ) 

A diferença R-r é o quanto o lâmina penetrou no CP, e fica cloro que ao 
se deslizar o gume cortante poro o ponto c não se tem o corte do CP, qual
quer que seja F. Se o CP for muito mole, então a lâmina sempre penetrará até 
o máximo que o geometria permitir e novamente o ensaio perderá o sensibili
dade. 
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( 

profundidade do corte 

Fig. 46 · Desenho do cobeçote de corte mostrando o saído do cavoco e os porâmel· 
ros geométricos poro uma determinado secção do cone, R ·raio do cone 
e do CP antes do usinogem, r · raio do CP após o usinogem, K · ângulo 
entre o tangente e o lômino de corte, {3 · ângulo de ofioçõo. 

Assim, se o geometria do cone guio fornecer o necessário liberdade ao 
processo de usinogem e o forço F for otimizado, juntamente com a dureza do 
CP, no inicio do ensaio o espessura do cavoco é maior uma vez que o gume 
cortante apresento-se mais agudo e conseqüentemente penetro mais no CP. 
Devido o este foto também o volume de material usinodo por tempo é maior. 
No final do ensaio, o gume já desgostado lerá mais dificuldade de penetrar 
no CP e conseqüentemente o espessura do cavoco será menor, diminuindo 
também o velocidade de ensaio (volume usinodo/tempo). 

A escolho do geometria do cobeçole de corte bem como da magnitude 
do forço é fundamental poro que o ensaio avalie os propriedades do lâmina 
corretamente. Se o forço F for muito grande, o lâmina cravará bastante no CP, 
mesmo quando esta estiver sem corte, aumentando muito o forço de atrito com 
o cone e diminuindo o sensibilidade do equipamento. No coso de se escolher 
uma si tuação onde o geometria do cone e do lâmina promovo uma espessura 
de cavaco muito grande, o forço F também deverá ser muito grande ou lere· 
mos instabilidade no processo de corte, aumentando o atrito no cone . Por outro 
lodo uma geometria que limi te demais o espessura de cavoco irá mascarar os 
resultados, pois não permitirá que o lâmina penetre completamente no corpo 
de provo tonto quanto seria possível, de acordo com o estado de seu gume 
cortante. Pode-se dizer que o situação ideal é aquela em que o cone interfere 
o menos possível no processo de usinogem do CP, permitindo que o lâmina 
escolho o profundidade de corte unicamente como função do forço F e do esta· 
do de seu gume cortante. Mesmo nesta situação o cone deve fornecer estabi
lidade ao processo de corte de maneiro poro que este ocorro sem trepidações, 
fornecendo um cavoco contínuo. Outro parâmetro o ser otimizado é o consumo 
de material abrasivo que deve ser minimizado, sem comprometer o ensaio, sig
nificando que se deve favorecer pequenos profundidades de cortes mos man
tendo os condições explicados acima . 

Resumindo, busco-se uma condição de ensaio que apresente espessura 
de cavoco pequeno poro economia de material abrasivo, forço F pequeno 
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poro que o atrito com o cone, embora constante, tenho mínimo influência no 
sensibilidade do equipamento e com o formação de um cavoco contínuo pro
movendo um Iorque de corte o mais constante possível sem trepidações. Essas 
condições devem ocorrer de maneiro o maximizar o variação do espessura de 
cavoco à medido que o lâmina perde o corte durante o ensaio, e desta 
maneiro aumentar o sensibilidade do equipamento no diferenciação dos diver
sos lâminas. Uma consequêncio do utilização do usinogem do CP no formo de 
um cone é o foto do lâmina ser mais exigido no região próximo à base do 
cone, que apresento maior raio, gerando um desgoste desigual ao longo do 
lâmina . Este foto ocorrerá com todos os lâminas e traz o vantagem de poder 
observar-se como ocorreu o desgoste durante o ensaio mesmo após o término 
deste. A região próximo à ponto do cone apresento menos desgoste, mostran
do como o lâmina estava no início do ensaio. A porte próximo do base do 
cone mostro o porte mais desgostado do lâmina . As regiões intermediários 
mostram o desgoste, poro cada posição ao longo do comprimento, durante os 
vários etapas do ensaio. 

AVALIAÇÃO DA DURABILIDADE DE AÇOS QUANTO AO CORTE 
Poro o avaliação de diversos tipos de aços quanto o resistência à 

abrasão no operação de corte, é proposto o utilização de um material abra
sivo que simule condições de desgoste do ferramenta durante seu trabalho nor
mal de usinogem. Esse material deve promover um desgoste acelerado dos fer
ramentas, abreviando assim o tempo de ensaio, e ainda possuir geometria e 
característicos de obrosividode constantes, de maneiro o diminuir os variáveis 
controlados no ensaio. 

Essa necessidade de padronização do material o ser cortado previne o 
utilização de materiais naturais, como madeiro, uma vez que esses materiais 
não são homogêneos, apresentando regiões mais densos formados por anéis 
de crescimento outonal, madeiro de reação, nós, etc. (Ref. 7, 13) 

O material proposto poro o ensaio de corte é constituído de um polímero 
misturado o um material abrasivo que pode ser utilizado em máquinas de 
injeção de plástico. Desta maneiro os corpos de provo podem ser manufatu
rados o baixo custo e em grandes quantidades. A utilização de um material 
padrão facilito o comparação dos resultados diminuindo o possibi lidade de 
erros. 

O método proposto poro medir o capacidade do moteriol do lâmina de 
manter o gume cortante é o levantamento de uma curvo ue energia gosto no 
usinogem por unidade de volume contra volume usinodo de material abrasivo 
padrão . Assim um material com boas característicos de corte utilizaria pouco 
energia poro efetuar o operação de usinogem mesmo após já ter cortado bas
tante material. Um material menos durável desgostaria mais rápido e com o 
gume cortante ma is arredondado o espessura do cavoco diminuiria mais rapi
damente aumentando bastante o energia/volume gosto no operação de usi
nogem. 
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OBJETIVO DESTE TRABALHO: 
O objetivo do presente trabalho consistiu em: 

• Desenvolvimento de equipamento e método poro avaliação de 
lâminas de corte de formo acelerado e padronizado, de maneiro 
o simular os condições de trabalho dos mesmos. 

• Avaliação do desempenho dos lâminas nitretodos iânicomente em 
apenas uma dos faces, visando-se o verificação de seus desem
penhos, bem como o aparecimento do fenomeno de outoofiomen
to. 
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EXPERIMENTAL 

EQUIPAMENTO PARA ENSAIO DE ABRASÃO 

O disposi tivo mecânico utilizado neste trabalho, para ensaios de abrasão 
das lâminas, esta mostrado esquematicamente na Fig. -47. Na parte superior, 
tem-se o célula de cargo de torção, que mede o Iorque que o amostra exerce 
sobre a lâmina do cabeçote de corte, quando esta giro, preso no mandri l, situ
ado no porte inferior do equipamento. Durante a operação de corte, o deslo
camento angular, a altura e o va lor de Iorque são medidos simultaneamente. 
Desta maneira a cada valor de Iorque lido pode-se associar o ângulo e a altura 
da amostro em que o mesmo ocorreu. A Fig. - 48 apresenta uma visto com
pleto dos equipamentos utilizados, que incluem lambem um computador e o 
gabinete SCXI onde se encontram as portos analógicas e digitais de 1/0. 

E 
E 

o o 
-.;:;t 

Célula de Iorque 

N -r-""T""'-' 

Movimento do 

l 
célula de 
Iorque 

Lâmina 
de corte 

Corpo 
de 
provo 

Encoder 

Fig. 47 - Esquema do equipamento utilizado para se efetuar os ensaios de abrasão. 
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Fig. 48 · Vista completa do equipamento de ensaio de abrasão mostrando o dis· 
positivo mecânico e o sistema de aquisição de dados . 

INTERFACEAMENTO ELETRO-MECÂNICO E SISTEMA DE 
AQUISIÇÃO DE DADOS 

A Fig - 49 apresenta o esquema de ligação do sistema de aquisição de 
dados. 

Encoder 

Sensor Deslocamento 

Celula de torque 

Tecnologia strain-gauge 
Fundo de escala: 0,5 Nm 

Fig . 49 · Esquema mostrando o sistema de aquisição de dados utilizado no equipa
mento de ensaio de abrasão. 

A placa de aquisição de dados instalada no micro computador possui 8 
entradas analógicas diferenciais com 16 bits de resolução, duas saídas 
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analógicos de 12 bíts, 8 portos de 1/0 digitais configuráveis por software e 
3 contadores de 16 bits. A máximo taxo de leitura poro uma único porto 
analógico é de 55.000 leituras por segundo. N este trabalho utilizou-se uma 
porto analógico poro o leitu ra do célula de cargo e duas portos digitais poro 
o leitura do ângulo e do altura. O condicionamento de sinal é executado por 
um amplificador dos quatro disponíveis, ajustado com ganho de 1000 vezes 
e o tensão de excitação utilizado no célula é de 3.3 V. A tensão de trabalho 
dos entrados dig itais é de 5V. 

O comando poro ligar o motor do mandril é executado através de uma 
dos 6 portos digita is restantes, uma vez que dos 8 portos disponíveis duas já 
foram utilizados anteriormente poro o leitura do altura e do deslocamento angu
lar. A porto digital é configurado como saído digital por software e aciono um 
relê de estado sól ido foto-acoplado que ligo ou desligo o motor. Tonto os 
entrados quanto os saídos digitais são foto-acoplados poro evitar ruídos que 
prejudiquem o desempenho do equipamento. A tensão de acionamento do relê 
de estado sólido é de 5V. 

PROCESSAMENTO DOS DADOS 
O software utilizado no controle do equipamento bem como, no proces

samento de dados foi o LobVEIW, do firmo National lnstruments. E composto 
de 3 etapas principais, o inicialização, o aquisição de dados e o analise 
destes. A Fig . - 50 apresento o fluxograma geral util izado no ensaio de corte. 

Início I 
J 

t 

Zerar equipamento 

+ 
Efetuar leituras 

+ 
Processar 

informações 

+ 
Emitir relatório na 

tela e gravar 
resultados em disco 

t 

Fim 

Fig. 50- Fluxograma geral do programo de controle do aparelho de ensaio. 
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N o zeromento do célula de cargo, efetuam-se os leituras de Iorque 
durante o simulação de um ensaio, mos sem que seja aplicado qualquer 
esforço no cobeçote de corte e após 14 voltas do mandril calculo-se o médio 
do sinal. Este sinal médio é armazenado e posteriormente subtraído do valor 
lido dos omostros.A Fig . - 51 apresento o fluxograma de leitura do sinal de 
Iorque. 

Início 

Ligar motor mandril 

Efetuar leitura de 
Iorque 

Sim 

Terminar calibração 

Fig . 5 1 - Fluxograma do leitura do sinal de Iorque efetuado pelo programo de 
aquisição de dados durante o colibroçõo. 

Após o zeromenlo do célula de cargo o equipamento está pronto poro 
iniciar o ensoio.A Fig. - 52 apresento o fluxograma de leitura dos valores de 
Iorque, ângulo e altura utilizados durante o ensaio. 

Com o abrasivo preso no mandril solto-se o cobeçote de corte e inicio-se 
o ensaio, com o usinogem do abrasivo . A forço F é de 12 N. O encoder, situ
ado no porte inferior do equipamento sinalizo quando deve-se efetuar os 
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leituras de Iorque. Durante 60' são efetuados oprox. 30 leituras. Durante os 
60' seguintes calculo-se o media dessas leituras e utilizo-se esse valor como 
sendo o médio poro 120' . Assim tem-se um valor de Iorque como função do 
deslocamento angular, que é uti lizado posteriormente poro o cálculo do ener
gia. A rotação do mandril é de 28,6 RPM. 

Início 

Ligar motor mandril 

Angulo 
de giro =60 

Não 

Efetuar leitura de 
torque 

Sim 
Armaze.nar: 

ângulo 
Iorque médio 

altura 

Ángulo 
de giro 

acumulado 
=14 

voltas 

t Sim 

Proceder análisa dos 
dados 

Não 

Fig. 52 - Fluxograma do procedimento de aquisição de dados durante o ensaio. 
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Esta rotina continuo por 14 voltas, ao final do qual é gravado o compri
mento de corpo de provo usinodo. 

Esses dados são transferidos à subrotina de análise conforme mostrado 
no Fig.-53 onde são ca lculados os valores de: espessura médio do cavoco, 
energia médio do ensaio (gosto poro o corte do material do amostro), energia 
por volume do material usinodo, Iorque médio durante o ensaio, velocidade de 
descido médio do cobeçote além do curvo energia gosto/mm de abrasivo usi
nodo x volume acumulado de abrasivo usinodo. 

/ ' 
Início 

'-.. 

+ 
Ler vetores de torque, 

ângulo e altura 

t 
Calcular o valor da energia 
gasta para usinar cada 1 mm 

do abrasivo 

' Plotar 
energia calculada x volume 

usinado de abrasivo 

' / \ 

FIM 

'-

Fig. 53 - Fluxograma de análise dos dados lidos onleriormenle pelo equipomenlo 
de ensaio. 

Ao final teremos o valor do energia gosto poro o usinogem por unidade 
de volume de material abrasivo durante 14 voltas. Este valor Energia/volume 
U/ mm) tombem está associado o um comprimento de material abrasivo usina
do. A seguir constroi-se o curvo Energia/volume x comprimento acumulado de 
material abrasivo usinodo, conforme mostrado mo Fig - 54 . 
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Célula de 
carga 

Energia/volume 

/E6-+---- - - -'--------+ 
~ C6 Comprimento 

~~· = ' <. 9 \ ocomolado 

Sensor de deslocamento 

't e 
'tl 120 

Encoder 

Fig. 54 ·Esquema apresentando o construção do curvo de desgoste de uma lâmina 
ensaiado no equipamento construido. 

A curvo energia gosto/mm de abrasivo usinodo x comprimento ocumu· 
lodo de abrasivo usinodo é o principal resu ltado, uma vez que represento o 
lâmina perdendo o corte. Conseqüentemente o energia necessário poro usinor 
l mm do abrasivo aumento continuamente. 

INTERFERÊNCIAS POSSÍVEIS SOBRE AS LEITURAS DE ENERGIA 
Como em todo processo de ensaio utilizado no avaliação de materiais, 

o método proposto apresento alguns fatores que devem ser levados em conto 
quando se procede o ensaio. 

Nos condições operacionais em que se aval io o Iorque necessário poro 
o usinogern do amostro estão embutidos outros fatores, além do resistência do 
material abrasivo, tais corno o atrito do abrasivo com o cone do cobeçote de 
corte e qualquer outro ruído eletrônico que posso interferir no célula de cargo. 
Estes ruídos diminuem o sensibil idade do equipamento e conseqüentemente 
devem ser rninirnizodos ou se possível eliminados. O utro possibilidade é que 
se essas interferências forem repeti tivos então pode-se medir suo influência e de 

- 66-



PROCEDIMENTO EXPERIMENTA! 

alguma maneiro compensá-los durante os ensaios. 

Os ruídos eletrônicos são aleatórios, mos podem ser minimizodos através 
de filtros eletrôn icos e do construção cuidadoso do equipamento. A separação 
físico dos cabos de sinois analógicos, lidos no célula de cargo, dos sinais di
gitais e dos cabos de potência que acionam o mandril e do utilização de 
cabos com blindagem corretamente aterrados praticamente eliminam os inter
ferências elétricos. 

O atrito que ocorre entre o cone do cobeçote de corte e o corpo de 
provo é um processo inerente ao método proposto e di fíc il de ser isolado. Mos 
como o cobeçote de corte e o material abrasivo são sempre os mesmos tam
bém o atrito é repetitivo e embora sempre indesejável, não compromete o méto
do. 

MATERIAIS UTILIZADOS 
Os corpos de provo de aço no formo de lâminas e de polímero abrasivo 

são mostrados no F ig . - 55. 

I 70 

30 

L~ 
~25~ 

Fig. 55 - Desenho do corpo de provo do lâmina metálico e do corpo de provo 
padrão de polímero com abrasivo, dimensões em mm. 

- 67 -



PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

LÂMINAS DE CORTE 
São investigdos os desempenhos de diversos aços levando sempre em 

conto o necessidade de aliar-se boas resistências à abrasão e ao choque. 
Utilizo-se o tra tamento de nitretoção ionico poro aumentar o dureza superficia l 
dessas ligas, aumentando assim suo resistência à abrasão. Utilizam-se aços de 
a lto resistência à abrasão, representados pelos ligas K-190 e VK5E, aços de 
alta resistência mecânico como os aços moroging e H 13, e uma ligo especi
fico poro nitretoção represen tado pelo aço V820. O aço K- 190 é um aço rápi
do sinterizodo que apresento boa tenacidade tambéM apresento excelente 
resistência à abrasão, é uma ligo coro mos apresento ótimo desempenho. O 
aço VK5E é um aço rápido tradicional no mercado brasileiro e apresento prob
lemas de resistência ao choque, e fo i utilizado no trabalho como referencial 
poro comparação de desempenho com os outros aços. A ligo H 1 3 é um aço 
de alto resistência mecânico mos de resistência à abrasão inferior o do oç0 K-
190 e VK5E. É um aço fácil de ser encontrado e apresento microestruturo isen
to de corbonetos grosseiros como no VK5E, sendo portanto mais indicado poro 
situação onde o resistência ao choque seja importante. Os aços "moroging" 
são os aços do mais alto resistência mecânico e ao choque combinados con
hecidos no momento. Suo resistência à abrasão no entanto não é elevado, não 
sendo normalmente utilizado em ferramentas de corte. No entanto, o mesmo é 
largamente uti lizado no fabricação de motrizes de alto desempenho. O fator 
preponderante no vida útil dessas motrizes consiste no manutenção de suas 
arestos, que tendem o sofrer desgoste mais acentuado e arredondamento. 
Devido o isto este aço foi incluído no presente trabalho, visando-se o veri fi
cação relativo de seu desempenho nitretodo e não nilretodo, uma vez que o 
desgoste dos arestos apresento similaridade com o desgoste do g ume cortante. 
Espero-se também que, com tratamento de nitretoçõo iônico, ocorro melhoro 
considerável em situações onde o resistência ao choque seja muito importante 
ou onde houver dificuldades nos operações de endurecimento necessários aos 
aços comuns. Seu preço é elevado e suo aquisição difícil por ser considerado 
material estratégico. A ligo V820 é um aço desenvolvido poro !rolamentos de 
nitretoção, fornecendo uma excelente dureza superficial quando nitretodo. 

A tabelo 1 (Ref. 19) apresento os aços utilizados neste trabalho e suas 
respectivos composições químicos nominais em porcentagem em peso. 

Tabela I - Composição química nominais dos aços 

Tipo do c Si Mn C r Ni !'v lo v Co O utros 

aço 

VK5E 0.92 - 0.3 4. 15 - 4.8 1.85 4.8 w -6.3 

Hl3 ()39 1.0 0.40 5. 1 - 1.3 I. O - -
V820 0.34 cu o 0.5 1.7 1.0 0.2 - - AI-

0.95 

W725 0.03 0. 1 () 0. 10 - 18.0 4.20 - 12.3 Ti 1.70 

max m:L'< max AI 0.15 

K- 190 2.20 - - 12.0 - 1.0 4.0 - -

-68 -



PROCEDIMENTO EXPER/AlENTAL 

As lâminas de corte foram usinodos o partir de chapas e tarugos con
forme cada caso e sofreram vários tipos de tratamentos térmicos. 

Todas as lâminas foram ensaiados na condição temperada e revenida e 
também na condição temperada, revenida e nilretada ionicamente. No caso 
das lâminas nitretadas a temperatura de nilretação era regulada de maneira a 
ser semelhante a do revenido (Ref. 43) . Neste caso o revenido ocorria simul
taneamente com o processo de nitretação iônica. A tabela-2 (Ref. 19) apre
senta os parâmetros de tratamentos térmicos util izadas poro cada aço. 

Tabela 2 • Parâmetros dos tratamentos térmicos 
Tipo do A ustcn it ização J\·Jeio de Revenido Envelhecimento aço tempera 

VK5E 1200"C óleo duplo a 560T . 2 h na 

Hl3 1050"C ôleo 540"C, 3h na 

V820 880"C ôlco 580"C, 1.5 h na 

W725 Sol. 820"C ar na 480"C, 3h 

K-190 IIOOT óleo duplo a 530"C, 2 h na 

A tabela 3 apresenta os denominações dos aços uti lizados sob a norma 
DIN e AISI. N este trabalho utilizaremos preferencialmente a denominação dos 
fabricantes. 

Tabela 3- Denominação dos aços segundo varias normas 
Fahrinmlc l Dcnomimu;iiu I Dcnumimu;ãu j Dcnominaç:io 

! Fahril:antc . AISI ! DIN 
Tipo açu 

Aços Villarcs VK.'iE I MJS aço rapido 

Aços Dhoclcr 
i K JOCí HlJ aço trabalho l 
l aquente ' I 

A ços Dhoelcr 
• l 

! V820 I 34 Cr AI Ni 7 nilraloy 

A ços Dhneler I W725 Marage 300 I X 3 Ni Co M o aço maraging l 
! 18 8 5 
! ! 

A ços Dhoclcr i K- 190 I X 220 Cr V M o aço rapido j l 
l I 134 sintcrizado 

Os parâmetros util izados poro efetuar-se a nitretação iônica foram os 
seguintes: 

Atmosfera : N 2-80% H2 

Pressão na câmara : 6 mbar 
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Densidade de Corrente: 5,0 mA/cm2 

Tensão: 500 V 

Frequêncio : DC 

CORPO DE PROVA ABRASIVO PADRÃO 
Os bastões de material abrasivo são obtidos o partir de cera de poli

etileno misturado com oxido de silício (30% em peso), através do processo de 
injeção plástico. Poro este fim foi constru ido um molde de simples cavidade, 
onde injetaram-se aproximadamente 1000 CPs abrasivos. 

PREPARAÇÃO METALOGRÁFICA 

Visando-se o manutenção dos arestos cortantes, poro evitar arredonda
mentos, o que provocaria variações de profundidades de campo durante o 
observação metologrófico , os amostras foram embutidos com calços e em 
resinas poliester. 

A preparação envolveu lixomento no sequêncio de lixos de grana de 80 
o 600. O polimento foi realizado no seguinte sequêncio: óxido de cromo, 1 O 
~m -:> posto de diamante, 6 -> 2.5 -> 1 -> 0,25 ~m . 

As amostras foram atacados com reagente Nitol 5% e os observações e 
fotomicrogrofios realizados em microscópio Corl Zeissjeno. 
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DISCUSSÃO 

Foram comparados os desempenhos dos vários tipos de aços uti lizando
se o ensaio de abrasão proposto neste trabalho e aplicado em lâminas nitre
todos e não nitretodos. 

Após o ensaio de desgoste os lâminas foram observados em microscópio 
eletrônico poro verificar-se o aspecto do desgoste sofrido pelo gume de corte. 

Foram efetuados metologrofio óticos dos lâminas ensaiados e medido o 
espessura do camada nitretodo . A microscopia ót ico tombem permitiu verificar 
de que maneiro se procedeu o desgoste do lâmina durante o ensaio. 

Após o operação de ofiomento do lâmina, somente o porte inferior do 
mesmo apresentava-se nitretodo conforme apresento o Fig.- 56. 

Camada nitretada 

Lâmina antes do afiamento Lâmina após afiamento 

Fig. 56 · Esquema mos/rondo o lâmina antes e após o operação de o fiomen/o. 

A operação de ofiomento é importante, porque todo o ferramenta poro 
trabalhar com madeiro é projetado levando-se em conto o possibilidade de ser 
afiado vários vezes, durante suo vida úti l. Assim, os ensaios de abrasão sem
pre utilizaram-se de lâminas que foram afiados ao menos uma vez, de maneiro 
o tornar o ensaio mais representativo do util ização rea l do ferramenta. A Fig.-
57 apresento o microgro fio de uma lâmina após o operação de ofiomento. 

-71-



RESULTADOS f DISCUSSÃO 

Fig. 57 · Microgrofio mos/rondo uma lâmina nilretodo após o operação de afio· 
menlo. Material: aço moroging, aloque Nilo/ 5%. 

As fotos da Fig. - 58 , apresentam o aspecto do gume cortante apenas 
afiado, antes ser submetido a desgaste. Nota-se os riscos deixados pela retífi· 
co durante o processo de afiamento e próximo ao gume verifica-se a fratura do 
material . 

Fig. 58- Microgrofio realizado em MEV mostrando o aspecto do região não nilre
tado do gume cor/ante antes de ser submetido o desgoste. 

Este aspecto do gume cortante apenas afiado foi semelhante para todas 
as lâminas ensaiadas. 

Uma particularidade interessante do ensaio proposto é que, como a 
região usinada apresenta a forma cônica, a lâmina apresenta um desgaste va
riável conforme mostra a Fig . -59. 
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Face 
nitretada 

Face não 
nitretada 

Fig. 59- Desenho mostrando as várias regiões do gume cortante e seus respectivos 
desgastes . 

Este fato, longe de ser uma limitação, fornece a possibilidade do estudo 
do desenvolvimento do desgaste, mesmo após o término do ensaio. Portanto 
ao observar-se a reg ião 1 teremos o gume cortante sem apresentar desgaste. 
Na região 2 teremos o maior desgaste sofrido pelo corpo de prova, diminuin· 
do gradativamente na direção da região 4. As observações por microscopia 
ótica e eletrônica foram realizadas em posições seguindo este esquema. As 
fo tos apresentadas apresentam um número associado à lâmina e outro à 
posição, como por exemplo, a foto L2.3 refere-se à lamina 2 observada na 
posição 3, o que significa 50% de desgaste. 

0 EFEITO DE AUTOAFIAMENTO 

A utilização de lâminas com gumes cortantes tratadas com nitretação iôni· 
co somente em uma face é uma consequência do afiamento da lâmina durante 
sua vida util. A diferença de dureza entre a faces nitretada e não nitretada gera 
um desgaste assimétrico do gume cortante. Como consequência temos odes· 
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gaste, porém mantendo um pequeno raio de curvatura, ou seja, ocorre des
gaste do gume cortante mas a ferramenta não perde o corte. 

Este efei to foi descrito por Chutaro Kato da Universidade Yamagata, 
Japão (Ref.35), utilizando-se de uma aplicação de cromo duro em uma das 
faces. O cromo duro diminuia consideravelmente o desgaste nesta face provo
cando efeito semelhante ao da nitretação iônica no presente trabalho. 

Os melhores resultados obtidos pelas lâminas nitretadas são devidos à 
esse efeito. O ensaio de abrasão proposto neste trabalho simula os esforços 
sofridos pela lâmina durante a operação de usinagem, porém de maneira ace
lerada. O fa to do desgaste ocorrer de maneira desigual ao longo da lâmina, 
conforme mostrado na Fig. - 59, constitui-se numa das vantagens deste méto
do. Permite estudar como se processam as vários etapas do autoafiamento sem 
ser necessário interromper o ensaio de tempos em tempos para observar o 
gume cortante. Assim o estudo da ferramenta de corte é facilitado. 

As fotos da Fig. - 60 apresentam várias secções transversais da lâmina 
de corte mostrando de que maneira o gume cortante va i sendo moldado a 
medida que o desgaste vai ocorrendo. Essas metalografias óticas foram feitas 
após o término do ensaio seccionando-se a lâmina em vários pontos conforme 
a Fig. - 59 mostrada anteriormente. 

Fig. 60- Fotos da evolução da forma do gume cortante com o aumento do desgaste. 

A Fig. - 6 1 apresenta uma sobreposição das secções para facilitar a com
paração entre elas. 
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1 

Fig. 61- Pontos de seccionamento de uma lâmina ensaiada paro mostrar a evolução 
do autoafiamento, com aumento de 170X. 

São apresentados em seguida os resultados dos ensaios de abrasão, 
dureza e metalográficos, obtidos para cada tipo de aço, separadamente. A 
Tabela 4 apresenta as denominações das lâminas e seus respectivos tra tamen· 
tos térmicos. 

Tabela 4 - Tratamentos térmicos das lâminas 
Tipo do aço I Denominação Lâmina I Tratamento superficial < -< 

VKSE LVKSE temperado c rcvcnido 

Hl3 L4 temp. c nitrctado ionicamente 

L5 temperado e revenido 

V820 L2A tcmp. c nitictado ionicamcntc 2h 

LIO tcmp. e nitretado ionkamcntc 3h 

V725 L2 temp. c nitrc tado ionicamcnte 

L3 cnvclhcddo 

K-190 LB tcmp. e nitietado ionicamcntc 

LC temperado c rcvenido 

Observações: 
• A lâmina L2 foi envelhecida simultaneamente com a nitretação. 

• No caso das lâminas L4 e LB o segundo revenimento foi realizado 
em conjunto com a nitretação. 
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AVALIAÇÃO DAS LÂMINAS DE V725 

A seguir são apresentados os resultados dos ensaios para as lâminas do 
aço V725. 

ENSAIOS DE ABRASÃO 
A Fig . - 62 apresenta as curvas de desgaste para as lâminas do aço 

V725 nas condições nitretada e não nitretada e do aço VK5E, não nitretado, 
utilizado como padrão de comparação. 

Fig. 62 - Grófico de desgoste poro o aço V725 nilretado e não nilretado e para o 
aço VK5E. 

Observa-se a capacidade do ensaio em diferenciar as várias resistências 
á abrasão das lâminas em questão. O aço V725 na condição não nitretada 
apresenta desempenho bastante limitado, ficando incapacitado de usinar alem 
de aproximadamente 30 mm do padrão abrasivo. O tratamento de ni tretação 
melhorou consideravelmente a resistência a abrasão desta liga, que na 
condição nitretada conseguiu usinar até aprox. 125 mm. Ainda assim, mesmo 
após sofrer este tratamento seu desempenho não foi comparável ao VK5E, no 
tocante a resistência à abrasão, tendo usinado perto de 250 mm do abrasivo. 

MICROSCOPIA ELETRÔNICA E ÓTICA 
As observações realizadas por microscopia eletrônica durante os vários 

estágios de desgaste são apresentadas nas Fig . - 63 . 
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Fig. 63 - Microgrofia realizada em MEV mostrando o aspecto da face nilretada 
(L2.2N, 100% de desgaste) do gume cortante e da face não nilretada 
(L2.2, 100% de desgaste) . 

As fotos L2 .2N e L2.2 mostram o aspecto da reg1ao 2, que sofreu o 
maior desgaste, na face nitretada e não nitretada respectivamente. A face nitre
tada apresenta dois padrões distintos: sulcos na direção do corte que são, 
provavelmente marcas devido ao abrasivo utilizado e também um padrão de 
ondulações de aparencia diferenciada dos su lcos e com direção perpendicu
lar a estes. 

Essa morfologia foi uma constante em todas as faces nitretadas em maior 
ou menor grau. 

A face não nitretada apresenta erosão acentuada e estruturas constitu idas 
provavelmente de pacotes de martensita . Essas estruturas apresentam-se menos 
desgastadas e devem portanto possuir maior resistencia a abrasão que a 
reg ião a sua volta. Aparece nitidamente a direção de corte, que acompanha 
a direção dos sulcos provocados pela abrasão. A Fig. - 64 apresenta a me
talografia feita com microcópio ó tico da lãmina L2, mostrando a camada nitre
tada e a microestrutura do aço V725 na região 1 sem sofrer desgaste. 

t Camada 

f nitretada 

16 ~m 

Fig. 64 - Microscopia ótica da secção transversal da lâmina L2, de aço V725 
mostrando o gume cortante como afiado, sem nenhuma desgaste. 

- 77 -



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

AVALIAÇÃO DAS LÂMINAS DO AÇO V820 

A seguir apresentamos os resultados dos ensaios para as lâminas do aço 
V820. 

ENSAIOS DE ABRASÃO 
A Fig. -65 apresenta as curvas de desgaste para as lâminas nitretadas, 

pelo tempo de 2h e 4h e do aço VK5E utilizado como padrão de compara
ção. 

Fig. 65 - Grafico de desgaste para o aço V820 nitretado por 2h (lâmina 2A) e 4h 
(lâmina I D) e para o aço VK5E. 

O aço especifico para nitretação V820 não apresentou resistencia a 
abrasão comparável à do aço VK5E, conforme mostra o grafico da Fig . - 65. 
Aumentando-se o tempo de tratamento de 2h (lâmina 1 D) para 4h (lâmina 2A) 
obteve-se uma melhora limitada mas ainda assim inferior ao VK5E. 

Este aço (V820) foi testado somente na condição nitretada uma vez que 
trata-se de um aço especifico para nitretação e que na condição não nitreta
da apresentaria um desempenho insatisfatório. 

MICROSCOPIA ELETRÔNICA E ÓTICA 
As observações realizadas por meio de microscopia eletrônica durante os 
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vários estágios de desgaste são apresentadas nas Fig . - 66 e 67. 

As fotos da Fig. - 66, apresenta o gume cortante apenas afiado, sem ser 
submetido a desgaste. Nota-se o mesmo padrão do aço V725, com os riscos 
produzidos pela retífica durante o processo de afiamento e bem perto do gume 
a fratura do material. 

Fig. 66- Micrografia realizada em MEV mostrando o aspecto do gume cortante (L 
2A. 1 }, onde não ocorreu desgaste e (L 2A.2} região onde ocorreu o má
ximo de desgaste 

Fig. 67- Micrografia realizada em MEV mostrando o aspecto da face não nitreta
da gume cortante (L 2A.3, 50% de desgaste e L 2A.4, com minimo des
gaste). 

As fotos L2A.2, L2A. 3 e L2A.4 mostram o aspecto da região 2, 3 e 4 , 
do corte que sofreram 100% e 50% de desgaste e mínimo desgaste respecti
vamente. O padrão de desgaste foi basicamente o mesmo nestas 3 regiões e 
semelhante ao do aço V725 na face não nitretada. Apresenta erosão acentu-
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ada e estruturas consti tuídas provavelmente de pacotes de martensita . Essas 
estruturas apresentam-se menos desgastadas e devem portanto apresentar 
maior resistência a abrasão que a região a sua volta. Aparece nitidamente a 
direção de corte, que acompanha a direção dos sulcos provocados pela 
abrasão. O bserva-se que da região 2 para a região 4 as fotos indicam uma 
diminuição na abrasão sofrida. 

A Fig. - 68 apresenta a micrografia ótica da lâmina L2A. 

!Camada 

nitretada 

30 ~m 

Fig. 68 - Microscopia ótica da secção transversal da lâmina de aço V820 mostran
do a camada nitretada. 
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AVALIAÇÃO DAS LÂMINAS DE AÇO K306 

A seguir são apresentados os resultados dos ensaios para as lâminas do 
aço K306 . 

ENSAIOS DE ABRASÃO 
A Fig . - 69 apresenta as curvas de desgaste para a lâminas nitretada, e 

sem nilretar e do aço VK5E, utilizado como padrão de comparação. 

Fig. 69 - Grafico de desgaste para o aço K306 nilretado {lâmina L4) e sem nilre
lar (lâmina L5) e para o aço VK5E. 

O aço K306 apresentou resultados interessantes conforme verificado na 
Fig . - 69. Seu desempenho antes do tratamento de nitretação foi inferior ao do 
aço VK5E, mas superior ao V725 e V820 nitretados. O tratamento de nitre
tação aumentou consideravelmente sua resistencia a abrasão, ultrapassando a 
do aço VK5E. Outras experiências com este aço demonstraram que esse 
aumento de resistencia a abrasão não prejudica sua resistência ao choque 
mecânico. A explicação para este fato reside na sua microestrutura que não 
apresenta os carbonetos grosseiros alinhados como no VK5E, que na mesma 
situação provou ser inutilizável devido a grande fragilidade apresentada após 
a nitretação iônica. 

Uma outra vantagem da utilização do aço K306 nitretado é seu preço, 
bastante inferior ao do aço VK5E além de apresentar-se mais fácil de ser tra
balhado. 
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Recentemente fabricantes nacionais já fornecem o aço H 13 (K306) fab
ricado de acordo com tecnologias mais modernas como o processo VAR que 
deve melhorar ainda mais suas qualidades de resistência ao choque . 

MICROSCOPIA ELETRÔNICA E ÓTICA 
As observações realizadas a partir da microscopia eletrõnica durante os 

vários estagios de desgaste são apresentadas nas Fig . - 70 e 7 1. A foto L4 . 1 
da Fig. - 70, apresenta o gume cortante como afiado, antes de ser submetido 
a desgaste. Nota-se o mesmo padrão que o do aço V725, constituindo de 
riscos deixados pela retífica durante o processo de afiamento e bem perto do 
gume pela quebra do material. 

Fig . 70 - Microgrofio realizado em MEV mostrando o aspecto do face não nitreto
do do gume cortante (L4 . I) onde não ocorreu desgoste e região onde 
ocorreu 100% de desgoste (L 4.2). 

Fig . 71 - Microgrofio realizado em MEV mostrando o aspecto do gume cortante do 
região com I 00% de desgoste (L 4.2N), do face nitretodo e do região 
que sofreu 50% de desgoste (L 4 .3) do face não nitretodo. 
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A foto L4.2 apresenta o aspecto da região 2, de maior desgaste, na face 
não nilretada. Nota-se a presença de erosão, porém a aparência difere daque
la apresentada pelo aço V725.0s sulcos alongados na direção do corte são 
bem menores, e a presença dos pacotes de martensita não são tão marcantes 
embora possam ser observadas algumas estruturas aciculares alongadas. 
Neste aço a quantidade de carbono presente, juntamente com os elementos 
cromo, molibdenio e vanádio favorecerá a formação de carbonetos de alta 
dureza. Essas particulas duras é que são as prováveis responsáveis pela 
mudança da microestrutura e pelo melhor desempenho desta liga . 

A foto L4 .2N apresenta o aspecto da região 2, de maior desgaste na 
face nitretada . A morfologia apresentada é semelhante à face nitretada da liga 
V725 exibindo sulcos na direção da abrasão e ondulações transversais, porém 
com alguma variação na direção dos sulcos. Apresenta-se fundamentalmente 
diferente se comparada com a foto L4 . 2 (face não nitretada) por não apre
sentar erosões profundas. Isto parece indicar que a matriz apresenta-se quase 
tão dura quanto os carbonetos promovendo um desgaste mais homogêneo e 
com menos irregularidades. Na face não nitretada observa-se regiões erodidas 
profundamente, que devem representar a matriz, de menor dureza e menor 
res istência a abrasão. 

A foto L4. 3 mostra a região que sofreu 50% de desgaste no lado não 
nilretado, e se comparada com a foto L4.2 verifica-se a menor profundidade 
das erosões confirmando o menor desgaste. Nesta foto observa-se algumas sa
liências no gume cortante que mais uma vez indicam partículas de grande 
dureza. 

A Fig . - 72 apresenta a micrografia ót ica da lâmina L4 . 

Camada 

nitretada 

28 fJm 

Fig. 72- Microscopia ótica do secção transversal da lâmina L4 mostrando a 
camada nitretada. 
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AVALIAÇÃO DAS LÂMINAS DE AÇO K 190 

A seguir são apresentados os resultados dos ensaios relativos às lâminas 
do aço K190. 

ENSAIOS DE ABRASÃO 
A Fig . - 73 apresenta as curvas de desgaste das lâminas nitretada, pelo 

tempo de 4h e não nitretada e para o aço VK5E, utilizado como padrão de 
comparação. 

Fig. 73 - Grafico de desgaste para o aço K 190 nitretado por 4h {lâmina B), sem 
nitretar (lâmina C) e para o aço VK5E. 

O aço K 190 apresentou o melhor desempenho dentre os aços testados. 
Como se vê, o aço VK5E utilizado como padrão de comparação tornou-se 
incapaz de usinar antes de atingir os 250 mm de material abrasivo, marca esta 
que o K 190 ultrapassou facilmente. O aço K 190, mesmo sem tratamento de 
nilretação, continua a usinar o padrão abrasivo por um tempo bem maior que 
o VK5E. 

O gráfico mostra ainda a melhora de desempenho que o tratamento de 
nilretação iônica trouxe à resistência a abrasão do aço K 190 que utiliza uma 
energia/volume de usinagem inferior à utilizada para a o K 190 sem nitretação 
mesmo após usinar 550 mm de abrasivo. A resistência ao choque desta liga, 
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conforme citado anteriormente, é excepcional devido à sua grande homo
geneidade, decorrente da util ização de tecnologia de metalurgia do pó para 
sua produção. Por esta razão adequa-se bem aos tratamentos de endureci
mento superficial, sendo o tratamento de nitretação iônica o mais recomendá
vel, em sua epecificação técnica. 

Uma observação que deve ser feita é que embora o ensaio a abrasão 
proposto diferenciasse rapidamente os materiais utilizados, bem como o melhor 
desempenho relativo dos materiais nitretados, o aço K 190, por apresentar 
excelente desempenho necessitaria de um tempo muito longo de ensaio de 
abrasão para uma quantificação completa; o que recomendaria a uti lização 
de um material abrasivo padrão mais duro que, permitiria abreviar o tempo de 
ensaio. 

MICROSCOPIA ELETRÔNICA E ÓTICA 
As observações realizadas a partir da microscopia eletrônica, durante os 

vários estágios de desgaste são apresentadas nas Fig.- 74 e 75 e 76. 

A foto LB. 1 da Fig. - 7 4 , apresenta o gume cortante como a fiado, antes 
de ser submetido a desgaste. Nota-se o mesmo padrão que os outros aços, 
observa-se os riscos deixados pela retífica durante o processo de afiamento e 
bem perto do gume, a quebra do material. 

Fig. 7 4 - Micrografia realizada em MEV mostrando o aspecto da face não nitreta· 
da do gume cortante (L B. I) onde não ocorreu desgaste e região onde 
ocorreu 100% de desgaste ((L 8.2) 

A foto LB. 2 apresenta o aspecto da região 2, de maior desgaste, na face 
não nitretada . Sua aparência é diferente de todas as outras lâminas obser
vadas. Nota-se a presença de erosão, bem como de várias protuberâncias su
gerindo a existência de particulas de grande dureza uma vez que resistiram a 
usinagem de 550 mm de abrasivo. N os outros aços essa superficie apresenta
se mais arredondada . Os sulcos alongados na direção do corte são quase 
inexistentes, assim como a presença dos pacotes de martensita. A composição 
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química deste aço apresenta grande quantidade de carbono, cromo e vaná
dio que formarão grandes quantidades de carbonetos. Os carbonetos de vaná
dio situam-se entre os mais resistentes conhecidos, mas raramente utiliza-se 
vanadio em teores acima de 2% por apresentar problemas metalúrgicos. O 
método de fabricação da metalurgia do pó utilizado no caso desta liga viabi
lizou o uso de teores de 4% de vanadio e 2. 2% de carbono, sem apresentar 
problemas de fragilidade. A quantidade e a qualidade das fases duras pre
sente nesta liga são as responsaveis pela mudança da microestrutura e pelo 
excelente desempenho apresentado no teste de abrasão. 

Fig. 75- Microgrofia realizada em MEV mostrando o aspecto do gume cortante 
onde ocorreu I 00% de desgaste (L B.2N I) em vista de planta e a mesma 
região em vista lateral (L B.2N2) da face nitretada. 

Fig. 76- Micrografia realizada em MEV da face não nitretada mostrando o aspec
to do gume cortante onde ocorreu 50% de desgaste (LB.3) e da região 
onde ocorreu um mínimo de desgaste {L C.4) ambos em vista lateral. 
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A foto LB.2N 1 da Fig. - 75 apresenta uma visão de planta do gume cor
tante, ou seja, este visto de cima. Notamos que somente uma estreita faixa está 
em foco. Isto ocorre porque, apesar da grande profundidade de foco do MEV, 
o pequeno raio de curvatura apresentado pelo gume cortante torna impossível 
focalizar simultaneamente o gume e as laterais da lâmina de corte. Nota-se as 
ondulações típicas de desgaste da estrutura nitretada. A foto LB.2N2 da Fig.
YY2 mostra o aspecto do desgaste da face nitretada na mesma região da foto 
LB.2N 1. O bserva-se a presença de alguns sulcos na direção do corte. 

As fotos LB.3 e LC.4 apresentam aspecto do gume cortante das regiões 
3 e 4 respectivamente na face não nitretada. Observa-se a ausência quase 
total de erosões na direção da usinagem do abrasivo e a presença de protu
berâncias indicando a existência de partículas de alta dureza. 

A Fig. - 77 apresenta a micrografia ótica da lâmina LB. 

Fig. 77 - Microscopia ótico do secção transverso/ do lâmina LB mostrando a cama
da nitretada. 
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AVALIAÇÃO DA LÂMINA DE AÇO VKSE 

A seguir apresentamos as observações metalográficas para as lâminas do 
aço VK5E. O gráfico de desgaste já foi apresentado anteriormente e utilizado 
como padrão de comparação com as outras ligas ensaiadas . 

MICROSCOPIA ELETRÔNICA E ÓTICA 
As observações realizadas a partir da microscopia eletrônica durante os 

vários estagias de desgaste são apresentadas nas Fig. - 78 e 79. Como dito 
anteriormente este aço foi observado sem o tratamento de nitretação iônica 
uma vez que, devido a problemas microestruturais, este aço apresentou exces
siva fragilidade para apl icações práticas. 

As fotos LVK5E . l LVK5E .2 e da Fig. - 78, apresentam o gume cortante 
como afiado, antes de ser submetido a desgaste. Nota-se o mesmo padrão 
que os outros aços, riscos deixados pela retífica durante o processo de afia
menta, porém a fra tura do material ocorreu em faixa mais larga, provavelmente 
devido a maior fragil idade. 

Fig. 78 - Micrografia realizada em MEV mos/rondo o aspecto do gume cor/ante 
com aumento onde não ocorreu desgaste {LVK5E.1J, e região onde 
ocorreu o 100% de desgaste {LVK5E.2J . 

A foto LVK5E .2 apresenta o aspecto da região 2, de maior desgaste, na 
face não nitretada. Sua aparência é semelhante à dos outros aços utilizados 
neste traba lho, com excessão do K 190. Nota-se a presença de erosões pro
fundas e de formas alongadas na d ireção da usinagem. Isto sugere a existên
cia de particulas duras em matriz menos resistente a abrasão. A composição 
desta liga sugere a presença de carbonetos de tungstênio, vanádio, molib
dênio e cromo. Observa-se a ausência quase to tal de protuberancias no topo 
do gume cortante como as presentes no aço K 190. Isto sugere que embora 
existam particulas de alta dureza na matriz do aço, estas não estão fortemente 
presas e consequentemente são arrancadas durante a abrasão. 

- 88-



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Fig. 79 - Microgrofio realizado em MEV mostrando o aspecto do gume cortante do 
região que sofreu 50% de desgoste {LVK5E.3) e do região que sofreu 
desgoste minimo{LVK5E.4J. 

A foto LVK5E.3 da Fig. - YY2 apresenta o aspecto da região com 50% 
de desgaste. Observa-se uma maior rugosidade e de menor profundidade indi
cando que houve menos desgaste. Noto-se a presença de estruturas na forma 
de agulhas.orientadas em várias direções e sulcos na direção de corte. 

A foto LVK5E .4 apresenta uma vista do gume cortante na região onde 
quase não ocorreu desgaste. 

A Fig. - 80 apresento a micrografia ótico da lâmino LVK5E. 

Fig . 80 - Microscopia ótica do secção transverso/ do lâmina LVK5E mostrando os 
corbonelos alinhados. 
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CONCLUSÃO 

O equipamento proposto e construido apresentou grande eficiência na 
diferenciação dos vários aços quanto a resistência à abrasão de lâminas de 
corte. A liga K 190 apresentou o melhor custo beneficio mostrando a superiori
dade dos materiais elaborados a partir de técnicas de metalurgia do pó. 

O processo de nitretaçõo iônica aumentou a resistência à abrasão de 
todos os aços tratados, proporcionando o aparecimento do fenômeno de 
autoafiamento. Isto ocorre, conforme discutido anteriormente, devido à nitre
taçõo de apenas uma das faces do gume cortante, provocando uma assime
tria no desgaste deste, que mesmo sofrendo os efeitos da abrasão, não perde 
a capacidade de corte. O fato de ser necessário o endurecimento de apenas 
uma das faces do gume cortante permite a operação de retífica da ferramen
ta na face não tratada, depois de muito desgastada, mantendo sua capaci
dade de outoafiamento durante uso posterior. Assim, após uma aplicação do 
tratamento de endurecimento superficial no ferramenta, esta poderá ser afiado 
até o final de sua vida util sem ser necessário novo tratamento de nitretaçõo. 

O equipamento de ensaio à abrasão foi fundamental para o observação 
do fenômeno de outoofi omento, proporcionando uma metodologia padronizo
da e eficiente para os estudos relativos ao desgaste de lâminas de corte. 
Assim, torna-se possível o estudo de otimização das espessuras da camada 
nitretada, bem como a comparação de vários tipos de tratamentos de endure
cimento superficial no aumento de durabilidade do gume cortante. 

A preparação metolográfico utilizado no coso do microscopia ótico, poro 
o observação das lâminas, necessito de procedimentos diferenciados paro este 
coso especifico, uma vez que, devido às pequenas dimensões do gume cor
tante, é dificil prevenir seu arredondamento. 
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Sugestões para trabalhos futuros: 

1 - Utilização de sensores com maiores resoluções no equipamento. 
2 - Diminuição de atrito no cone do cabeçote de usinagem. 
3 - Variação da espessura e dureza das camadas nitretadas e sua influência no 

a utoafiamento. 
4 - Nitretaçõo por plasma pulsado para comparação com o plasma de corrente 

contínua. 
5 - Comparação dos desempenhos de lõminas de um mesmo aço quando nitre

tadas ou cromadas. 
6 - Construção de equipamento mais robusto para perm iti r maiores forças de 

corte na lõmina permitindo assim tempos de ensaios abreviados, quando se 
ensaia materiais de dureza muito elevadas. 

7 ·· Uso de corpos de prova com arestas para produzir condições de impacto . 


