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RESUMO
Desde a década de 90 o fresamento HSM é um processo aplicado na fabricação de
moldes e matrizes e, mais especificamente, no acabamento destes componentes. Segundo um
levantamento realizado pelo LFS/USP, entre usuários de moldes e matrizes da região de São
Paulo, foi confirmada a existência da dispersão da vida de matrizes e moldes. Assim, o
objetivo deste trabalho é verificar se esta dispersão está relacionada com os efeitos da
usinagem, ou seja, dos parâmetros de corte sobre o desempenho tribológico (vida da matriz).
Para isso foi necessário determinar a influência dos parâmetros de corte nas características da
integridade da superfície e, por sua vez, como estas características afetam o desempenho. As
amostras do aço AISI H13 foram usinadas por fresamento HSM com métodos adotados na
fabricação de matrizes e moldes. Os parâmetros de corte investigados foram: velocidade de
corte (vc), profundidade de corte (ap), penetração de trabalho (ae) e avanço por dente (fz). As
características da integridade da superfície medidas foram: parâmetros de rugosidade pelo
método de perfilometria 3D, espessura da camada branca por microscopia óptica e eletrônica
de varredura, microdureza da superfície e das subcamadas na seção transversal e tensão
residual por difração de raios-x. Após a caracterização, as amostras foram submetidas ao
desgaste por deslizamento em um tribômetro na configuração pino-placa com movimento
alternado, sob as condições de contorno próximas do forjamento a frio (pressão de contato,
material da peça, matriz, velocidade de deslizamento e lubrificante) para posterior correlação
com os parâmetros de corte. Nesta etapa, o corpo é a amostra de aço AISI H13 – 565 HV
fresada pela HSM e, o contra-corpo é pino de aço AISI 1020. No âmbito das variáveis
investigadas é proposto um modelo capaz de prever o desempenho em função das
características topográficas (Str, Sq, índice de formação de cavidades - IFC) e da tensão
residual. A camada branca intensamente investigada na literatura não apresentou influência
devido a sua formação ocorrer no vale e não nos cumes onde ocorrem os contatos.

ABSTRACT
Since 90, the HSM milling process to manufacture dies and molds has been applied
and, more specifically, in finishing operation those components. In according to LFS/USP
survey, among São Paulo region dies and molds users, the dies and molds life dispersion has
been confirmed. This dispersion can be related with machining effects on tribological
performance and, therefore, on dies and molds life and has not be explained by scientific
community yet. Thus, the objective of this work is to verify if this dispersion is related with
cutting parameters effects on tribological performance. In order to do it was necessary to
determine the cutting parameters influence on surface integrity characteristics and how this
characteristic affects the performance. AISI H13 Steel samples were machined by HSM
milling by using manufacturing dies and molds methods. The investigated cutting parameters
were: cutting speed (vc), cutting depth (ap), working engagement (ae) and feed per tooth (fz).
The surface integrity characteristics measured were: roughness parameters by 3D profilometer
method, white layer thickness by optical and scanning electronic microscopy, surface and
transversal sub-layers section microhardness and residual stresses by x-ray diffraction. Before
characterization, the tribometer in pin-plate with alternate movement configuration was
performed to sliding wear the samples nearly cold forging conditions, to posterior correlation
with cutting parameters. In this stage, the body was the AISI H13– 565 HV steel HSM milling
samples and, the counter-body was pin of AISI 1020 steel. In the investigated parameter
ambit one model is proposed which is able to predict the performance in topography character
functions (Str, Sq, cavity formation index - CFI) and residual stresses. The white layer, which
was intensely investigated by other researchers, has no significant influence because its
formation occurs in the valley and not at the summits where the contacts occur.
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INTRODUÇÃO

A usinagem é um processo de fabricação que tem por objetivo conferir forma,
dimensões e acabamento em um material bruto através da ação de uma ferramenta pela
remoção controlada do cavaco (FERRARESI, 1977; KOENIG, 1981).
Baseado neste conceito, desde a era da pedra lascada, o homem executa usinagem sem
ter consciência da extensão e do rumo que esta atividade tomaria. Contudo, naquela ocasião, o
principal objetivo era apenas conferir forma grosseira aos utensílios para suas necessidades
mais imediatas ou para expressar os seus sentimentos.
Atualmente, com o dimensionamento dos componentes buscando minimizar o
emprego de material (redução de massa) o efeito da usinagem no desempenho dos
componentes passa a ter um papel de destaque.
Neste contexto, a atividade da usinagem evoluiu em conjunto com outras áreas. Os
grandes volumes de material removido só se tornaram possíveis graças aos avanços
tecnológicos da área de materiais para ferramenta de corte que permitiram maiores seções de
corte em velocidade de corte maiores. Em seguida, as tolerâncias dimensionais e geométricas
foram atingidas devido à aplicação dos conceitos da resistência dos materiais, vibração, entre
outros, nos projetos de máquinas. Projetos de produtos ousados exigem superfícies
complexas, somente possíveis de serem obtidas com os avanços da eletrônica na área de
computação, possibilitando orientar a ferramenta numa velocidade nunca imaginável.
Grandes feitos compostos de pequenos passos que isolados não levariam a lugar
nenhum. A capacidade de agregar e organizar conhecimentos já obtidos para que um
determinado objetivo seja alcançado tem sido a alavanca dos tempos modernos.
Os primeiros registros de aplicação da usinagem à alta velocidade na indústria foram
no setor aeronáutico e aeroespacial no final da década de 70 (SCHULZ, 1999). Atualmente,
devido às necessidades do mercado de produtos industriais serem diversificados e o ciclo de
vida desses produtos serem cada vez mais curto, a indústria está desenvolvendo um sistema de
manufatura ágil, fabricando somente o produto solicitado e na quantidade necessária, de
acordo com a demanda. Esta tendência, que ocorre mundialmente, forçou o setor de
fabricação de moldes e matrizes a se adequar a este novo panorama, buscando na usinagem
altamente eficiente a chave para a obtenção de resultados bem sucedidos do sistema de
manufatura ágil, com melhoria da flexibilidade até seu limite sem reduzir a produtividade
(SANDVIK, 2001).
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Conforme a figura 1-1, o custo com usinagem representa uma grande parcela do custo
total da fabricação de uma matriz ou molde (SANDVIK, 1999). Fica então evidente que o
custo de fabricação pode ser reduzido aumentando-se a taxa de remoção de material.

montagem e
ajustes
10%

matéria-prima
20%
usinagem
65%

tratamento
térmico
5%

figura 1-1- Peso das etapas no tempo global de produção (SANDVIK, 1999).
Dentre os parâmetros de usinagem, o aumento da velocidade de corte é o preferido
para reduzir o tempo de usinagem, uma vez que os outros aumentam a força de corte e,
conseqüentemente, requerem o emprego de equipamentos mais rígidos (SANDVIK, 2001).
O tempo principal de usinagem, que é o tempo em que a ferramenta efetivamente
remove material da peça, pode ser dividido em três etapas distintas: desbaste, semiacabamento e acabamento. Destas três etapas, o acabamento consome praticamente metade de
todo tempo para fabricação do produto, o que torna esta operação altamente improdutiva. A
este fato, soma-se ainda que a maior parte dos perfis complexos gerados em moldes e
matrizes sofre operações manuais de acabamento que aumentam consideravelmente o tempo
total (SILVA, F.R; NOVASKI, O.2001).
Dentro da área de matrizes e moldes, as cavidades produzidas pela técnica HSM são
normalmente pequenas. As cavidades maiores exigem usinagem em material recozido,
tratamento térmico e, posteriormente, usinagem por eletroerosão (SANDVIK, 2000). A
utilização da eletroerosão como operação de acabamento sempre é uma etapa de grande
preocupação, pois nesta fase, para se obter precisão e evitar alterações nas características da
superfície, são utilizadas faíscas com baixa energia. Tendo como conseqüência taxa de
remoção abaixo de 0,05mm3/min (LÖTTGEN, 2003).
Portanto, uma das expectativas com relação ao fresamento HSM, na produção de
moldes e matrizes, é gerar superfícies precisas e de alta qualidade que aliadas à redução dos
tempos de fabricação para os moldes grandes proporcione um alívio para o setor de operações
de acabamento manuais.
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Um fato interessante é que se estima que 82% dos fabricantes de moldes e matrizes
estão localizados na Europa e Ásia, 17% na América do Norte e os restantes 1% na África e
América Latina (SANDVIK, 1999). Esta informação sugere o quanto o Brasil poderia
expandir este setor evitando a saída de divisas e, conseqüentemente, contribuindo para
posicionar a balança comercial de forma favorável.
O intenso trabalho, por parte de pesquisadores e fabricantes de ferramentas de corte
em gerar e oferecer um banco de dados, sobre condições de usinagem e geometrias de
ferramentas, tem facilitado a tarefa de otimização do processo na obtenção de vida mais longa
da ferramenta de corte e maior produtividade, aliada às tolerâncias dimensionais e
geométricas essenciais para os ajustes mecânicos. No entanto, deve-se considerar, além disso,
que durante a usinagem, a superfície gerada sofre os efeitos mecânicos e térmicos inerentes ao
processo que podem alterar de forma significativa as características da superfície e das
camadas abaixo. Com relação às características da superfície os trabalhos podem ser
agrupados basicamente da seguinte forma: Aqueles que investigam a influência dos
parâmetros do processo de usinagem nas características da superfície (rugosidade, dureza
superficial, tensão residual, etc) e aqueles trabalhos que se empenham em explicar como estas
características da superfície afetam o desempenho funcional. Infelizmente, esta separação
contribui para que pouco se conheça sobre as implicações do processo de usinagem no
desempenho funcional (GRIFFITHS, 2001).
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1.1

Objetivos

Este trabalho tem como objetivo principal contribuir para o conhecimento dos efeitos
dos parâmetros de corte de superfícies fresadas pela HSM sobre o desempenho tribológico.
Para alcançar o objetivo principal foram definidos dois objetivos secundários:
1 – Analisar os efeitos dos parâmetros de corte sobre as características da integridade
da superfície (parâmetros de rugosidade 3D, espessura da camada branca, dureza superficial e
tensão residual).
2 – Analisar os efeitos das características da integridade sobre o desempenho
tribológico da superfície fresada por meio de atrito.
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2

2.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Fresamento
Segundo a norma brasileira que trata sobre processos mecânicos de usinagem, o

fresamento é “um processo destinado à obtenção de uma superfície qualquer com auxílio de
ferramenta, geralmente multicortante. Para tanto, a ferramenta gira e a peça ou a ferramenta se
desloca segundo uma trajetória qualquer” (NBR-6175, 1971).
Pode-se ainda acrescentar, normalmente, aplicado à fabricação de peças prismáticas.
Suas principais características são:
•

Remoção intermitente do material;

•

Ferramenta circular denominada fresa, geralmente multicortante.

2.1.1 Movimentos no fresamento
Para melhor compreensão da importância dos parâmetros de corte na geração da
superfície usinada serão expostos alguns conceitos básicos sobre os movimentos do processo
e geometria da cunha de corte da ferramenta. A terminologia adotada segue a norma NBR
6162 – Movimentos e relações geométricas na usinagem dos metais e NBR-6163 – Geometria
da cunha de corte. A simbologia adotada pela NBR 6162 segue a norma ISO 3002.
Movimento de corte – ocorre pela rotação da ferramenta em torno do seu eixo
permitindo a remoção de material apenas por uma volta. As grandezas relacionadas ao corte
levam o índice “c” de “cutting”.
Movimento de avanço - realizado pela máquina onde a peça está fixada e que
conciliado com o movimento de corte permite a remoção contínua de material. As grandezas
relacionadas ao avanço levam o índice “f” de “feed”.
Movimento efetivo – resultante dos movimentos de corte e do avanço realizados
simultaneamente.
Velocidade de corte (vc) – É a velocidade tangencial instantânea da ferramenta
resultante da rotação e calculada conforme a equação 2-1,

vc =

π .d .n
1000

( 2-1)
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Onde:
vc = velocidade de corte (m/min)
d = diâmetro da ferramenta (mm)
n = rotação da ferramenta (rpm)
Velocidade efetiva (vce) – É a velocidade tangencial instantânea do movimento
efetivo, no ponto escolhido. Na figura abaixo, o diâmetro efetivo de contato da ferramenta
(De) é menor que diâmetro da ferramenta (Dc).

figura 2-1 - Velocidade de corte efetiva (SANDVIK, 2002)

Velocidade de avanço (vf) – É a velocidade instantânea do movimento de avanço e
calculada conforme fórmula abaixo (2-2),
( 2-2)

v f = f .n

Onde:
vf = velocidade de avanço (mm / min)
f = avanço (mm / rotação)
n = rotação (rpm)

2.1.2 Métodos de fresamento

O fresamento pode ser classificado segundo os seguintes critérios (DINIZ et al., 2000;
KOENIG, 1981; STEMMER, 1992):
Forma da ferramenta e cinemática

plano
circular
geração

30

forma perfil
Sentido de rotação e avanço da peça

concordante
discordante

Disposição da aresta ativa

tangencial
frontal (arestas secundárias)

Com relação à estratégia (SANDVIK,
2002):

contorno
cópia
ascendente
descendente

Neste trabalho, o método de fresamento adotado foi concordante, de contorno,
ascendente conforme recomendação do manual de fabricação de moldes e matriz
(SANDVIK,1999 e SANDVIK, 2002).
O fresamento concordante, figura 2-2, é aquele em que o movimento de avanço da
mesa é o mesmo do movimento de rotação da fresa. Neste método, o desgaste da ferramenta
tende a ser menor, devido o corte começar com o valor máximo da espessura do cavaco
(maior que a espessura mínima de usinagem hmín ), acarretando em menos atrito.

figura 2-2 – Movimento a) concordante b)discordante (DINIZ et al., 2000)

No método de fresamento em contorno a ferramenta percorre a superfície da peça a ser
gerada seguindo linhas de níveis. Este método é recomendado pelo fato da ferramenta
permanecer por mais tempo em contato com a peça. No método cópia, a ferramenta entra e sai
com freqüência do contato, provocando variações na carga e direção de trabalho, e
conseqüente, redução da vida da ferramenta de corte, figura 2-3 (SANDVIK, 2002).
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figura 2-3 - Fresamento a) em contorno b) em cópia. (SANDVIK, 2002)

A figura 2-4 mostra o fresamento em contorno ou horizontal ascendente e o vertical
ascendente. Toh (2004) realizou diversos ensaios com o objetivo de definir a estratégia de
fresamento que tenha o melhor resultado em termos de qualidade superficial. Segundo este
trabalho, com relação à qualidade da superfície (rugosidade, direcionalidade), o fresamento
com movimento vertical ascendente é o mais recomendado Este resultado é contrário à
recomendação dada pelo manual de fabricação de moldes e matriz (SANDVIK,1999 e
SANDVIK, 2002) que tem como meta maior rendimento da ferramenta.
O desgaste gradual da ferramenta de corte confere menor variação na qualidade da
superfície. Assim, a estratégia de fresamento concordante ascendente parece ser a mais
recomendada e foi adotada para os testes neste trabalho.

figura 2-4 – Fresamento horizontal ascendente(TOH, 2004).

2.1.3 Sistema de referência

O Sistema de referência tem a sua importância na definição dos ângulos da ferramenta
e de suas grandezas.
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Existem basicamente dois sistemas de referência:
•

O sistema de ferramenta - utilizado para definir a geometria da ferramenta
durante a fabricação. Neste sistema, o plano de referência da ferramenta Pr é
perpendicular à direção admitida de corte.

•

O sistema de ferramenta efetivo - utilizado para compreender a geometria da
ferramenta durante a usinagem. O plano de referência efetivo (Pre) é
perpendicular à direção efetiva.

figura 2-5 - Sistema de referência

Plano de referência da ferramenta (Pr)

É o plano perpendicular ou paralelo ao eixo da ferramenta e é perpendicular à direção
admitida de corte.
Plano admitido de trabalho (Pf)

É o plano perpendicular ao plano de referência da ferramenta e paralelo à direção
admitida de avanço.

2.1.4 Grandezas do fresamento
2.1.4.1 Avanço

O avanço (f) é a distância em milímetros deslocada pela fresa a cada volta completa,
medida no plano de trabalho.
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2.1.4.2 Avanço por dente

O avanço por dente (fz) é a distância em milímetros entre a superfície usinada e a em
usinagem, medida no plano de trabalho e na direção de avanço. O fz pode ser calculado
conforme fórmula abaixo.
fz =

f
z

( 2-3)

Onde z é o número de pastilhas.

2.1.4.3 Profundidade ou largura de usinagem

Profundidade ou largura de penetração da ferramenta (ap) é distância medida
perpendicularmente ao plano de trabalho.
2.1.4.4 Penetração de trabalho

Penetração de trabalho (ae) é a quantidade que a ferramenta penetra na peça medida no
plano de trabalho e perpendicular à direção de avanço.

figura 2-6- Grandezas do fresamento

A partir deste ponto, o conjunto das grandezas do fresamento será denominado de
“parâmetros de corte”.
A usinagem pode ser entendida como um sistema composto pelos elementos abaixo:
•

Máquina-ferramenta e sistema de fixação,

•

Peça, material da peça, dispositivo de fixação,

•

Ferramenta,

•

Metodologia.
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Este sistema pode ser ajustado conforme um ou vários objetivos a serem alcançados,
tais como: durabilidade da ferramenta de corte, volume do material removido, grau de
acabamento da peça, tolerâncias, etc.
Além das classificações já comentadas, conforme as combinações dos elementos do
sistema acima, o processo poderá ainda ser considerado usinagem convencional ou usinagem
a alta velocidade. O próximo item abordará este assunto discorrendo suas características e
aplicações desta tecnologia.

2.2

HSM - Usinagem a alta velocidade

A HSM é um termo em inglês que significa usinagem a alta velocidade. A “HSM high speed machining”, ou “HSC – high speed cutting”, foi relatada pela primeira vez em
1931 por Salomom (DEWES et al., 1999; SANDVIK, 1999) em uma patente alemã requerida
pela empresa Friedrich Krupp A.G. (SALOMON, 1931 apud SCHÜTZER e SCHULZ, 2003).
A teoria de Salomon assume que em altas velocidades de corte (3-5 vezes maior que
as velocidades convencionais) a temperatura na aresta de corte tenderia a diminuir, o que
poderia levar a um ganho de produtividade na usinagem com ferramentas convencionais.
Diversos trabalhos realizados indicam que a redução da temperatura varia conforme a
velocidade de corte e para diferentes materiais, sendo que a redução de temperatura é mais
significativa para os metais não ferrosos, figura 2-7 (SCHULZ, 1999).

figura 2-7 - Temperatura da remoção de cavacos em função da velocidade de
corte (SCHULZ, 1999).
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A definição do processo de usinagem a alta velocidade é um assunto polêmico devido
à sua aplicação abrangente e o envolvimento de vários setores da indústria. As definições
podem ser consideradas adequadas apenas para algumas situações. Dependendo do ponto de
vista, seja do fabricante de máquinas ou do usuário final tem-se o seguinte:
Usinagem com altas velocidades de corte (vc)

No caso do fresamento de material endurecidos, as velocidades recomendadas estão
em torno de 150 a 350m/min não sendo tão elevadas quando comparadas às velocidades
empregadas na usinagem de ligas de alumínio. O gráfico da figura 2-8, apesar de genérico,
serve para exemplificar as variações das zonas de velocidades de corte conforme o material da
peça, por exemplo: para o aço recozido, a zona de transição vai de 200m/min a 600m/min.
Evidentemente, que além do material da peça, outras variáveis devem ser levadas em
consideração para seleção da velocidade de corte ideal, tais como: tipo de operação, máquinaferramenta, geometria e material da ferramenta, entre outras (SANDVIK,1999).

figura 2-8 - Classificação das velocidades de corte (SCHULZ e MORIWAKI,
1992 apud Novaski et al., 2001)

Usinagem com altas rotações no fuso (n)

Muitas aplicações HSM são realizadas com rotações moderadas, mas com diâmetros
grandes conferindo altas velocidades de corte (SANDVIK, 1999).
Usinagem com altos avanços (vf)

Para o caso de acabamento de moldes e matrizes, é comumente utilizado ferramentas
com diâmetros de 1 - 20mm. Para manter a velocidade de corte efetiva (vce) dentro de uma
faixa adequada, devido ao pequeno diâmetro, a rotação deve ser elevada o que, por sua vez,
exige uma alta velocidade de avanço (vf). Atualmente, é possível de utilizar velocidade de
avanço de 4-6 vezes maior que a convencional (SANDVIK, 1999).
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Usinagem para alta produtividade.

Segundo Schulz (1999), a HSM pode ser representada pela integração de várias
concepções para manufatura, abrangendo desde o modelamento do produto, sistema CAD,
sistemas de auxílio à manufatura, geração de programas NC, até o processo de usinagem,
envolvendo máquina-ferramenta, comando numérico, parâmetros e ferramentas de corte,
figura 2-9.
Apesar das divergências, todas elas apontam na direção de melhor desempenho que o
processo convencional.

figura 2-9 – Consideração holística da HSM (SCHULZ, 1999).

Atualmente, os trabalhos relacionados a HSM podem ser agrupados em quatro áreas:
•

Mecanismo de desgaste da ferramenta (BECZE et al., 2000; DOLINSEK e
KOPAC, 1999);

•

Integridade da superfície (EL-WARDANY et al., 2000a; EL-WARDANY et
al., 2000b).

•

Mecanismo de formação de cavaco (NING et al., 2001; FALLBÖHMER et al.,
2000).

•

Problemas relacionados a HSM de materiais endurecidos (EL-WARDANY et
al., 2000a, TONSHOFF et al., 2000).

Um bom exemplo de alta produtividade da HSM é para o caso de matriz de forjamento
com geometrias rasas. Partindo de um bloco de aço endurecido, em uma mesma máquina é
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possível a execução do desbaste ao acabamento e redução de etapas, figura 2-10
(SANDVIK,1999).
2.2.1 Aplicações

Inicialmente, as primeiras aplicações para a tecnologia HSM foram para atender a
indústria aeroespacial na criação de bolsões para alívio de peso, na usinagem de ligas de
alumínio (DEWES, 1997; SCHULZ, 1992). Na década de 90, começaram os primeiros
trabalhos voltados para aplicação da HSM para aços endurecidos aplicados para fabricação de
moldes e matrizes (GOUTH, 1990). Existem também relatos de diversas aplicações na
indústria automotiva na usinagem de blocos e cabeçote de motores de ferro fundido e
alumínio. Mas é dentro da área de moldes e matrizes que a HSM vem encontrando maior
força para se difundir (OLIVEIRA, 2003). Neste segmento, um dos maiores trunfos da HSM é
poder reduzir ou mesmo substituir por completo a eletroerosão, figura 2-10. Entretanto, isso
não significa a extinção da eletroerosão nas operações de acabamento, mas que a sua
aplicação estará mais voltada para condições específicas, tais como: cavidades profundas ou
de geometria inacessível à ferramenta.

figura 2-10 - Otimização da fabricação de molde e matrizes (SANDVIK, 1999)

O tamanho econômico máximo da peça, para desbaste e acabamento com HSM é
aproximadamente 400x400x150 mm. O tamanho máximo da peça está relacionado com
condições dinâmicas e o tamanho da máquina-ferramenta. A maioria dos moldes e matrizes
possui um tamanho consideravelmente menor que o mencionado acima, e podem ser usinados
com HSM em preparação única. As operações típicas realizadas são desbaste, semiacabamento, acabamento e em muitos casos, o acabamento superfino (SANDVIK, 1999).
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2.2.2 Material para ferramenta de corte

Para a seleção criteriosa do material da ferramenta, uma série de fatores deve ser
levada em consideração, tais como:
•

Material a ser usinado;

•

Processo de usinagem;

•

Máquina operatriz;

•

Forma e dimensões da ferramenta;

•

Custo do material da ferramenta;

•

Condições de usinagem;

•

Tipo de operação.

Qualquer que seja o material para ferramenta em consideração, é necessário que ele
apresente requisitos de menor ou maior importância, dependendo dos diversos fatores citados
acima. Três das principais características são:
•

Dureza a quente;

•

Tenacidade;

•

Estabilidade química.

Caso a ferramenta de corte tenha as características de tenacidade e dureza a quente, o
desgaste ocorrerá de forma lenta e gradual sendo dominado pela estabilidade química do
material da ferramenta. Em sistemas de manufatura automatizados, o colapso abrupto da
ferramenta é indesejável, pois pode trazer sérias conseqüências nos processos posteriores
exigindo custos adicionais, tais como: dispositivo de verificação, retrabalho, parada de
máquina, verificação do lote danificado.
Não existe uma classificação geral de materiais para ferramentas. Entretanto, Diniz et
al. (2000) sugerem agrupar as ferramentas, com base nas suas características químicas, da
seguinte maneira:
•

Aços rápidos;

•

Aços rápidos com revestimento;

•

Metal duro;

•

Metal duro com revestimento;
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•

Cerâmica;

•

Nitreto de boro cúbico;

•

Diamante.

Os materiais citados estão em ordem crescente de dureza a quente e resistência ao
desgaste por abrasão. Em geral, quando se aumenta a dureza a quente e a resistência ao
desgaste por abrasão, diminui-se a tenacidade do material, figura 2-11.

figura 2-11 - Tenacidade x dureza (PASTOR, 1987 apud MACHADO e DA
SILVA, 2004)

Dentre todos os materiais de ferramentas acima citados será descrito com mais
detalhes o metal duro, que foi adotado para execução deste trabalho.

2.2.2.1 Ferramentas de Metal duro

Atualmente, o metal duro é considerado o material de ferramenta com maior aplicação
na área de usinagem e isto acaba sendo uma grande vantagem que permite um ciclo fechado:
melhoramento, redução de custo, maior utilização. KRAMER (1987); RAY (1989), SCHULZ
(1992) em seus artigos, relatam que o metal duro, como ferramenta de corte, apresentava uma
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série de limitações para sua aplicação em altas velocidades, desde a fratura da ferramenta
devido à formação de trincas na camada de TiN até a falta de resistência à quente da
ferramenta para suportar as altas temperaturas decorrentes das velocidades impostas pelo
processo. Contudo, DEWES et al. (1999), constataram que, a partir da década de 90, a
indústria de moldes e matrizes passou a utilizar o metal duro com grande sucesso. Um dos
motivos foram os melhoramentos na fabricação dos insertos utilizando grãos menores que 1
µm e a utilização de multicamadas no revestimento DEWES et al. (1997). Além do que,
DEWES et al. (1999) relatam que as temperaturas medidas durante a HSM não são tão
elevadas quanto se imaginava, cerca de 200 a 400º C contra os 1200ºC da usinagem
convencional. Além disso, vários pesquisadores GHANI, J.A. (2004), TOH, C.K. (2003),
NOVASKI, (2001), URBANSKI, J.P, (2000) também vêm investigando o bom desempenho
das ferramentas de metal duro aplicadas em aços endurecidos, em especial o H13 –52HRC,
com vc=150 a 355 m/min.
O metal duro é produzido a partir da compactação e sinterização do pó, feito de
partículas duras finamente divididas de carbonetos de metais refratários, com um ou mais
metais do grupo do ferro (ferro, níquel ou cobalto) formando um corpo de alta dureza e
resistência à compressão.
As partículas duras são carbonetos de tungstênio, usualmente em combinação com
outros carbonetos, como carbonetos de titânio, tântalo e nióbio. O tamanho destas partículas
varia entre 1 a 10µm e ocupam de 60 a 95% do volume do material. O metal aglomerante é,
freqüentemente, o cobalto (DINIZ et al., 2000).
As ferramentas de corte que utilizam o metal duro podem ser inteiriças ou na forma de
pastilhas fixadas mecanicamente.

2.2.2.2 Metal duro com revestimento

Atualmente, quase todas as pastilhas de metal duro são revestidas com camadas, figura
2-12, com o objetivo de aumentar a resistência ao desgaste da superfície de saída que entra em
contato com o cavaco. Assim, é possível unir as características que eram antes inconciliáveis,
tenacidade com resistência ao desgaste e dureza a quente.
As principais características de cada uma destas camadas são:
Carboneto de titânio (TiC) – possui excelente resistência ao desgaste por abrasão,

além de funcionar como elemento que promove a adesão das camadas de cobertura como o
metal duro do núcleo. Por isso, em geral, ou é a única camada de cobertura, ou é a camada
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que está por debaixo das outras camadas. Sua dureza é de 3000 HV, maior dureza dentre
todos os outros materiais utilizados como cobertura do metal duro. Outra característica
importante deste material: baixa tendência de soldagem com o material a peça, dificultando o
desgaste por adesão e a formação de aresta postiça de corte, e baixo coeficiente de dilatação
térmica. A espessura da camada varia de 4 a 8 µm.
O carbonitreto de titânio (TiCN), também usado como cobertura do metal duro, tem
propriedades similares ao TiC, exceto o seu coeficiente de atrito, que é mais baixo que o do
TiC.
Óxido de alumínio (Al2O3)– A camada não possui alta afinidade físico-química com

o metal duro. A fim de melhorar a sua adesão, normalmente, está por cima do TiC. Atua como
barreira térmica necessária em temperaturas elevadas devido ao fato de ser um material
cerâmico refratário e também possuir alta resistência ao desgaste por abrasão, além da alta
resistência a ataques químicos e à oxidação. É a principal responsável pela baixa tendência de
formação do desgaste de cratera das ferramentas de metal duro revestidos. Por outro lado,
apresenta pequena resistência a choques térmicos e mecânicos.
Nitreto de Titânio (TiN) – reduz o coeficiente de atrito entre a pastilha e o cavaco. É

quimicamente mais estável que o TiC, ou seja, tem menor tendência à difusão com aços. A
espessura de camada varia entre 5 a 7 µm (DINIZ et al., 2000).

figura 2-12 - Revestimentos múltiplo para metal duro GC 4035 (SANDVIK)
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Nitreto à base de Alumínio e Titânio (TiAlN) - Para a HSM tem sido aplicado o

revestimento composto por nitreto à base de titânio e alumínio. Esta camada tem as
características de maior resistência e estabilidade química e baixa condutividade térmica
(GAMARRA, 2003).
Donnet e Erdemir (2004) relatam que as pesquisas mais recentes têm concentrado seus
esforços em melhorar a resistência ao desgaste do revestimento do que em reduzir o atrito. Os
revestimentos adaptativos são um exemplo e implicam no domínio da estrutura do filme e da
dependência da sua composição em função da temperatura, pressão de contato e ambiente.
Em temperaturas elevadas, que ocorrem durante a usinagem, a adição de ítrio ou cromo ao
TiAlN pode produzir um óxido estável que, por sua vez, aumenta a resistência ao desgaste.
Segundo Schulz et al. (2000) a temperatura na HSM pode facilmente alcançar 600ºC
na interface cavaco-ferramenta. Nesta condições, os revestimentos de TiN e TiCN já não são
mais adequados devido à temperatura de resistência à oxidação ser inferior à temperatura na
interface de usinagem, tabela 2-1.

tabela 2-1 – Propriedades dos revestimentos (SCHULZ et al., 2000)

Tipo de

Espessura típica

Microdureza

Resistência à

Coeficiente de

revestimento

(µm)

HV0,05

oxidação (°C)

atrito

TiN

1a5

2100 a 2600

até 450

0,4

TiCN

1a5

2800 a 3200

até 350

0,25 a 0,4

TiAlN

1a5

2600 a 3000

até 950

0,3 a 0,4

Schulz et al. (2000) relatam que o revestimento de TiAlN para o fresamento do AISI
A2 (58 HRC) vc = 180m/min, conferiu um desempenho 8 vezes maior em relação ao
revestimento de TiN.

2.2.3 Parâmetros de corte

2.2.3.1 Velocidade de corte

Segundo Abrão et al. (1996) a velocidade de corte (vc) é o parâmetro de corte que
apresenta o maior efeito sobre a temperatura da interface cavaco/ferramenta.
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Em baixa velocidade de corte o desgaste da ferramenta é dominado pelas deformações
plásticas e pela abrasão. À medida que a velocidade de corte aumenta, a porcentagem de
energia que tende a ir para a ferramenta diminui (DINIZ et al., 2000). Contudo, a quantidade
de energia total é cada vez maior, elevando a temperatura, que por sua vez, intensifica os
mecanismos de desgaste por difusão e oxidação da ferramenta que dependem da temperatura
para serem ativados. Apesar das condições adversas, Koch (1996) e Kramer (1987) afirmam
que, em uma faixa de velocidade de corte relativamente alta, pode ocorrer a formação de uma
camada aderente saturada, na superfície de saída da ferramenta, com elementos da ferramenta
servindo como barreira química contra a difusão.
Durante o fresamento do H13 (HV 456), Fallböhmer et al. (2000), avaliaram
ferramentas de metal duro com diversos tipos de revestimento para as velocidades de corte de
300, 450 e 800m/min. Para as ferramentas com revestimento de TiN e TiCN o melhor
desempenho ocorreu para o vc=450 m/min. No entanto, não esclarece se a causa do melhor
desempenho foi decorrente de um fenômeno semelhante observado por Koch e Kramer.
Segundo Dolinsek et al. (2004) para o aço endurecido é considerada HSM após a
velocidade de corte de aproximadamente 150m/min. Este valor foi determinado baseado nas
mudanças que a velocidade de corte produz, quando passa do regime convencional para o
HSM, observando o tipo de cavaco formado, freqüência de formação das lamelas, dimensões
das alterações metalúrgicas na seção transversal do cavaco.
Outros trabalhos que relatam o efeito da velocidade de corte sobre outras
características da superfície (topografia, tensão residual, camada branca entre outras) serão
abordados no item 2.3 - Integridade da superfície.
Apesar dos materiais para ferramentas estarem mais resistentes a adversidade do
processo HSM, as camadas internas podem ter sua integridade afetada. É preciso encontrar o
equilíbrio entre o tempo de produção e características que garantam o bom desempenho da
superfície usinada

2.2.3.2 Profundidade de corte, penetração de trabalho, avanço.

O manual para fabricação de moldes e matriz (SANDVIK, 2002) recomenda para o
acabamento HSM a adoção de cortes rasos, ou seja, a remoção de pequenas seções de corte
por meio de baixos valores de profundidade de corte (ap), penetração de trabalho (ae) e
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espessura de cavacos (h), figura 2-13. Exceções são a usinagem de alumínio e outros não
ferrosos.

figura 2-13 – Variação da profundidade de corte (ap) e do ângulo de posição (κ)
(SANDVIK, 2002).

Se por um lado, o aumento da velocidade de corte (vc) proporciona o aumento do calor
gerado, a redução da seção de corte tende a diminuir o calor gerado. Assim, a temperatura de
usinagem permanece em níveis aceitáveis, permitindo que ferramentas convencionais possam
ser utilizadas com bons resultados. Além disso, devido à redução da seção de corte, as forças
de corte são menores que na usinagem convencional, possibilitando a usinagem de peças com
paredes finas (SANDVIK, 2002).
As recomendações dos parâmetros de corte do Guia de fabricação de moldes e
matrizes (2002) são voltadas para obtenção de melhores resultados, principalmente, em
relação à vida da ferramenta. Contudo, pode-se ainda acrescentar a esta lista, os efeitos
provocados sobre as camadas abaixo da superfície. Axinte e Dewes (2002); Bosheh e
Mantivega (2005), El-Wardany et al. (2000a) e (2000b), entre outros relatam que conforme os
níveis adotados para profundidade de corte (ap), e avanço por dente (fz) os efeitos térmicos e
mecânicos alternam entre si e, conseqüentemente, geram superfícies usinadas com
características distintas. Este efeitos serão abordados com mais detalhes no item 2.3 Integridade da superfície.

45

2.2.3.3 Fluidos de corte

Coube a F.W. Taylor, em 1890, a utilização da água como o primeiro fluido de corte
para reduzir a temperatura da ferramenta. A partir daí, várias outras formulações e substâncias
foram utilizadas (DINIZ et al., 2000).
O fluido de corte tem como principais funções:
•

Lubrificação, para baixas velocidades de corte;

•

Refrigeração, para altas velocidades de corte;

Além destas, pode-se ainda acrescentar:
•

Remover o cavaco da região de corte;

•

Proteção da máquina-ferramenta contra corrosão;

Os fluidos de corte podem ser classificados em:
•

Ar

•

Aquosos
o Água;
o Emulsões;

•

Óleos
o Minerais;
o Graxos;
o Compostos;
o Extrema pressão. (DINIZ et al., 2000, MACHADO e SILVA, 2003).

Segundo DINIZ et al. (2000), MACHADO e SILVA (2003) a seleção do fluido de
corte devem seguir os seguintes critérios: o material da ferramenta, severidade da operação,
material da peça.
Existem quatro formas de aplicação do fluído de corte como se pode ver na figura
2-14.

figura 2-14 – Métodos de aplicação de fluido de corte para HSM. 1) Ar
comprimido 2) MQL (mínima quantidade de lubrificante) 3) Fluido abundante
(SANDVIK, 2002).
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O primeiro método é considerado a primeira escolha, já que não há custo com o fluido
de corte e, conforme Sandvik (2002), a vida útil e confiabilidade da ferramenta são maiores
quando utilizado dentro das recomendações. Isso se torna mais válido para os casos em que a
ferramenta é de cermet, cerâmica, PCBN ou diamante. Nestes casos a utilização do fluido de
corte é até considerada prejudicial. Durante o fresamento, o fluido de corte pode aumentar o
gradiente de temperatura que pode acelerar a formação de trincas térmicas e,
conseqüentemente, reduzir a vida da ferramenta. Este método aplica ar comprimido dirigido
para zona de corte para afastar os cavacos e evitar o recorte dos mesmos.
Segundo Braghni (2002) para o fresamento HSM do aço H13 (vc = 150m/min, fz =
0,02, ap = 0,1 e 0,25mm) o efeito do ar comprimido como refrigerante (vazão = 11,25 e
22,5m3/h) na energia acumulada (EA) e na energia de usinagem (EU) não é estatisticamente
significativa.
No entanto, existem exceções onde a utilização do fluido de corte pode se fazer
necessária que são: a usinagem de ligas resistentes ao calor, o acabamento de aço inoxidáveis
e alumínio (para evitar o riscamento da superfície usinada) e na usinagem de ferro fundido
cinzento e nodular para auxiliar na redução de emissão de partículas sólidas no ar
(SANDVIK, 1999). Além disso, Braghni (2002) e Brandão et al. (2004) confirmam a
existência de distorções devido à dilatação térmica que afetam o paralelismo das peças e
reforçam a necessidade de utilizar técnicas para controle da temperatura para evitar estes
inconvenientes.
Neste caso, a opção é o método mínima quantidade de lubrificante (MQL). Esta é uma
técnica onde a vazão de óleo não ultrapassa 60ml/h e é pulverizado por meio de ar
comprimido a alta pressão na direção da zona de corte. Proporcionando aumento da vida da
ferramenta e redução de consumo de potência. Isso ocorre porque o fluido de corte consegue
alcançar a interface cavaco-ferramenta devido a que grande parte do diâmetro efetivo da
ferramenta estar fora da peça. Mas este método também tem seus inconvenientes que são: as
partículas de óleo em suspensão exigindo custos adicionais para o controle do ambiente de
trabalho, a impossibilidade de recuperação de óleo e o barulho intenso devido o ar
comprimido sob alta pressão (RAEL E DINIZ, 2004).
A terceira opção é o método onde a lubrificação é feita com fluido de corte aplicado
abundantemente com pressão em torno de 7MPa (SANDVIK, 2002). Além do custo de
aplicação e manutenção, existem os problemas relacionados à saúde dos operadores e ao meio
ambiente.
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Segundo Martinez e Saruls (2004) os trabalhos com relação aos fluidos de corte
indicam a tendência da consolidação da usinagem a seco, do MQL e de novas substâncias
para fluidos de corte menos agressivos (polímeros sintéticos).
As opiniões variam e, do ponto de vista do fabricante de óleo, a retirada do fluido de
corte é ainda muito precoce. Por parte dos fabricantes de ferramentas, ela já é possível em boa
parte dos casos (MARTINEZ e SARULS, 2004).
Enfim, a maior discussão de se usinar sem ou com o fluido de corte, não importando o
tipo ou o método de aplicação, reside nos fatos relacionados aos custos operacionais que
envolvem a aplicação e manutenção do fluido de corte, no aumento do rigor das legislações
ambientais e da conscientização das práticas ecologicamente corretas por parte das empresas.
Estes aspectos nortearam as tendências do fluido de corte.

2.2.3.4 Sistema de fixação da ferramenta

Na HSM, para alcançar resultados satisfatórios é importante otimizar todo o sistema
máquina-peça-ferramenta. Os elementos que fazem partem são solicitados ao limite e
qualquer descuido pode resultar em perdas.
Pouco se comenta a respeito do sistema de fixação da ferramenta. As características
superiores das ferramentas podem ser ofuscadas se o sistema de fixação não for levado em
consideração.
No mercado existem seis tipos de sistemas de fixação:
•

Porta-pinça DIN 6499;

•

Adaptadores para haste tipo weldon e whistle notch;

•

Power-chucks;

•

Mandris hidráulicos;

•

Mandris de fixação por contração térmica;

•

Mandris hidro-mecânico (CAVICHIOLLI, F. A, 2003).

Dentre os sistemas citados os mais recomendados para usinagem de moldes e matrizes
são os três últimos. Um dos principais critérios para seleção do sistema de fixação para a
HSM é o batimento radial. Para se ter uma idéia da importância do batimento radial, para cada
10 micrometro em acréscimo do batimento radial, ocorre uma redução de 50% da vida da
ferramenta (SANDVIK, 2002).
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No mandril hidráulico, como já diz o nome, há um sistema hidráulico que pressiona a
parede interna do mandril para fixar a haste da ferramenta, figura 2-15.

figura 2-15 - Mandril hidráulico.

Como vantagem, este dispositivo apresenta uma força de fixação e um batimento
menor que os porta-pinças convencionais. Além disso, devido à concepção mais recente, são
fornecidos balanceados podendo trabalhar até 10000 rpm.
A desvantagem deste sistema de fixação é a fragilidade da parede que fixa a haste da
ferramenta e que por isso exige uma série de cuidados:
•

Limitação da haste da ferramenta em h6;

•

Hastes de ferramenta que não sejam totalmente cilíndricas não podem ser
usadas;

•

A haste montada tem que encostar no fundo obrigatoriamente;

•

Aplicável somente para operações de acabamento.

O mandril de fixação por contração térmica resolve a maioria dos problemas do
mandril hidráulico.
As desvantagens são:
•

Custo elevado e método complexo e lento;

•

A parede de fixação é recozida e se desgasta rapidamente;
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•

Para ferramental HSK, durante a fixação o calor alcança a interface
comprometendo a resistência do acoplamento (CAVICHIOLLI, F.A. 2003).

O mandril hidro-mecânico, figura 2-16, consiste num sistema que requer altas pressões
de fixação, o que só pode ser obtido com um sistema especial composto de bomba hidráulica
externa portátil. Através de uma pressão de 70MPa, a bucha externa do mandril é deslocada
para cima, sobre a superfície cônica, quando a ferramenta é fixada e, para baixo, quando é
liberada. O sistema é auto-travante, assim, após a ferramenta ser fixada a pressão hidráulica
do sistema é liberada.

figura 2-16 - Mandril hidro-dinâmico (SANDVIK, 2002).

O furo e o cone da haste dos mandris são retificados com tolerância que garantem
batimento na faixa de 0,003-0,006mm em um comprimento de até 4xD e rotações de até
40000rpm.
Durante a fixação, apenas a bucha externa se move e não há força atuando na
ferramenta, dispensando o uso de dispositivos rígidos como os adotados em sistemas de
mandris de arraste ou outros que utilizem chaves mecânicas para fixação (SANDVIK, 2002).
As vantagens deste sistema é que apresenta um poder de torque em média duas vezes
maior que o mandril de fixação por contração térmica, troca de ferramenta pode ser feita no
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local sem necessitar a desmontagem do magazine, tempo de troca reduzido e sem risco ao
operador.
Na tabela 2-2 encontra-se o resumo das características de todos os mancais
mencionados.

tabela 2-2 - Comparação entre suporte para fixação de hastes e ferramentas (SANDVIK,
2002).
Suporte
Weldon /
Whistle Notch

Tipo de operação

Porta-pinças
DIN 6499

Mandril de
arraste

Desbaste
Desbaste
Desbaste / semipesado /
pesado/semiacabamento
Acabamento
acabamento

Mandril
hidráulico

Mandril por
contração
térmica

Madril hidromecânico

Acabamento

Desbaste
pesado /
Acabamento

Desbaste
pesado /
Acabamento

Transmissão de torque

+++

++

++

+

+++

+++

Precisão TIR 4xDmm

0,01-0,02

0,01-0,03

0,003-0,010

0,003-0,008

0,003-0,006

0,003-0,006

Aplicável para HSM

+

+

++

++

+++

+++

Manutenção

Não necessário

Possibilidade de uso de
pinça

Não

Limpeza e troca Limpeza e troca
Não necessário Não necessário Não necessário
de pinça
de acessório

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

2.2.4 Vantagens e desvantagens do processo HSM

O processo de usinagem a alta velocidade apresenta as seguintes vantagens:
•

Alta taxa de remoção - 2500mm3/min a 3500mm3/min - quando comparado
com outros processos de acabamento como a eletroerosão - 900mm3/min (ZEREN, E. 2002; LÖTTGEN, R. 2003);

•

Melhoria do nível de precisão, especialmente durante a usinagem de
componentes delgados, em virtude da redução de carga ocasionada pelos
cavacos (ALTAN et al., 1998);

•

Melhoria do acabamento superficial e redução dos danos causados à camada
superficial do material (ALTAN et al., 1998; SANDVIK, 2000);
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•

Peças sem rebarbas (SANDVIK, 2000);

•

Melhoria do fluxo de cavaco (SANDVIK, 2000);

•

Possibilidade de simplificação do ferramental, etc. (SILVA e NOVASKI,
2001).

Todos este resultados permitem diminuir os custos devido à redução dos trabalhos
manuais e dos tempos de ciclos. A figura 2-17 apresenta um exemplo do setor automotivo
(ABELE, 2003).

figura 2-17– Otimização dos tempos de ciclos (ABELE,2003).

A redução de custo, de até 60%, na fabricação de matrizes também foi relata por
Dewes e Aspinwall (1997). No Brasil, o estudo de um caso para forjamento também
comprovou a redução de 56% no custo e de 75% no tempo de usinagem, quando comparado
com processo tradicional onde é utilizado a eletroerosão (PASINI e ZEILMANN, 2004).
Desvantagens do processo HSM

•

Desgaste excessivo da ferramenta (ALTAN et al., 1998, FALLBÖHMER et al.
2000, SANDVIK, 2000).

Segundo Tönshoff et al. (2000), o principal problema da usinagem dura de
acabamento, com relação à integridade da superfície, é o desgaste da ferramenta. Sem
desgaste de flanco a superfície tende a apresentar tensões residuais compressiva. Com
desgaste surge a camada branca e tensões residuais trativas,
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figura 2-18. .

figura 2-18 – Influência do desgaste na usinagem (TÖNSHOFF et al., 2000)

•

Sistema de programação e controle do CNC

Normalmente, para a execução de uma peça é necessário fornecer para o CNC
(Computer Numerical Control – Comando Numérico Computadorizado) as trajetórias das
ferramentas que são geradas pelo CAM (Computer Aided Manufacturing - Manufatura
Auxiliada por Computador). Devido às tolerâncias apertadas de peças, como moldes e
matrizes, o sistema CAM gera segmentos menores para ajustar à trajetória da ferramenta e,
conseqüentemente, ocorre um aumento exponencial do tempo de cálculo do programa NC e
tamanho do arquivo. Uma alternativa é a utilização de modelos de superfícies gerados nos
sistemas CAD (Computer Aided Design - Projeto Auxiliado por Computador) fazendo uso de
sofisticada metodologia matemática como NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline) que
ainda é pouco difundida.
Uma vez gerado o programa, surge um outro problema, a capacidade da máquina em
armazenar arquivo grande. Um recurso é transmitir, em tempo real, o programa de um
computador externo utilizando um cabo RS232 para o CNC da máquina. Caso a velocidade de
processamento dos blocos de programação seja menor que a velocidade de transmissão,
surgirão lacunas que resultaram em interrupções na execução prejudicando o acabamento e a
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exatidão da superfície (SANDVIK, 2000; SCHÜTZER et al., 2003; HELLENO e
SCHÜTZER, 2004).
•

Material de ferramenta de custo elevado - Uma pastilha para HSM custa cerca
de 10 vezes mais que uma pastilha convencional;

•

Sistema de fixação da ferramenta especial.

•

O balanceamento do sistema de ferramentas (SANDVIK, 1999; SANDVIK,
2000).Os efeitos negativos do desbalanceamento são:
• Na peça – trepidação, acabamento superficiais ruins, incapacidade
manter tolerâncias apertadas;
• Na máquina – Falhas prematuras no mancal do eixo-árvore, guias
lineares.

•

Custo elevado da máquina-ferramenta.

A intenção deste texto foi permitir uma breve exposição das variáveis que afetam a
usinagem HSM. A adequação do material e geometria da ferramenta e dos parâmetros de
corte não é uma tarefa simples. Contudo, o intenso trabalho, por parte de pesquisadores e
fabricantes de ferramentas de corte em oferecer um banco de dados, tem facilitado a tarefa de
otimização do processo na obtenção de vida mais longa da ferramenta de corte aliada às
tolerâncias dimensionais e geométricas essenciais para os ajustes mecânicos. Como será visto
nos próximos itens, esta é apenas uma parte. Durante a usinagem, a superfície gerada sofre os
efeitos mecânicos e térmicos inerente ao processo. As conseqüências destes efeitos nas
características da superfície e das camadas abaixo serão o assunto do próximo item - A
integridade da superfície.

2.3

Integridade da superfície

Tradicionalmente, a topografia da superfície usinada tem sido aceita como critério que
controla sua qualidade. É amplamente aceito o relacionamento direto entre a rugosidade e a
resistência à fadiga, capacidade de sustenção, coeficiente de transmissão de calor e resistência
ao desgaste. Entretanto, a topografia é apenas parte da consideração. As alterações provocadas
pela usinagem que ocorrem abaixo da superfície, figura 2-19, também possuem um peso
fundamental sobre o desempenho funcional dos componentes usinados (GRIFFITHS, 2001).
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figura 2-19 – Efeitos da usinagem na integridade da superfície (IS) (WARNECK,
1990 apud BETHKE, 1992)

Quase todo o trabalho mecânico na usinagem é convertido em calor. São três as
regiões geradoras de calor: zona primária, secundária e terciária. A zona primária, onde ocorre
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a deformação e a separação do cavaco, é a principal geradora de calor, seguida pela zona
secundária, devido ao atrito do cavaco com a superfície de saída do cavaco e, por último, a
zona terciária, devido às deformações da peça e seu atrito contra a superfície de folga da
ferramenta. A parcela de calor dissipado para o cavaco, peça e ferramenta varia conforme os
parâmetros de usinagem, material de peça e ferramenta, figura 2-20 (DINIZ et al., 2000;
KÖENIG, 1981; MACHADO e DA SILVA, 2004).

figura 2-20 – A) Ditribuição da dissipação da energia de corte com a velocidade
de corte B) Distribuição típica da temperatura na ferramenta de metal duro(DINIZ et
al., 2000)

Portanto, as alterações nas características da superfície usinada são uma somatória dos
efeitos térmicos e mecânicos provenientes da zona primária e terciária.
O termo “integridade da superfície (IS)” foi criado em 1964 por Field e Kahles (1971)
e é definido como: “condição inerente de uma superfície produzida em uma usinagem ou
outra operação de geração de superfície”, e adicionalmente, “A integridade da superfície (IS)
envolve o estudo e controle de dois fatores: 1) rugosidade da superfície ou topografia da
superfície 2) metalurgia da superfície”. Assim, no mesmo artigo, Field e Kahles utilizam o
mesmo termo para hora caracterizar o estado da superfície gerada e hora para descrever a
atividade que caracteriza e controla gerando uma certa confusão no uso do termo.
Segundo Griffiths (2001), “integridade da superfície (IS) é o conjunto das
características topográficas, mecânicas, químicas e metalúrgicas de uma superfície
manufaturada e suas relações com o desempenho funcional”. Neste trabalho, será adotada a
definição dada por Griffiths.
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Stout (1998) sugere uma abordagem de fabricação - superfície engenheirada, que tem
como proposta a fabricação de uma superfície final que é alcançada pelo controle da
usinagem final ou processo de elaboração superficial para conferir propriedades mecânicas
exigidas, ou seja, a partir das necessidades de projeto especificar processos de manufatura
adequados. A proposta de Stout (1998) é muito semelhante à proposta de Field e Kahles
(1971), Griffiths (2001). Contudo, para especificar o processo de manufatura adequado é
necessário antes conhecer as características da superfície geradas inerentes a cada processo de
fabricação. Assim sendo, a proposta de Field e Kahles (1971) e estendida por Griffiths (2001)
é mais adequada para o atual estágio de conhecimento dos processos de fabricações e suas
implicações no desempenho funcional.
O gráfico da figura 2-21 apresenta a influência de diferentes processos de fabricação,
para um mesmo tipo de componente, sobre a resistência à fadiga.
No caso apresentado, os corpos de prova com superfície polida proporcionam, em
relação aos demais, um aumento apreciável na resistência à fadiga. Para um determinado nível
de tensão há também diferenças significativas na vida por fadiga para corpos obtidos por
diferentes processos de usinagem.

figura 2-21 – Influência dos processos de fabricação na resistência à fadiga
(BOEHS, 1992).
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A figura 2-22 mostra um desenho esquemático das camadas abaixo da superfície
segundo a visão de dois pesquisadores, Degner e Schmaltz (apud BOEHS, 1992).

figura 2-22- Camadas superficiais de corpos sólidos (DEGNER e SCHMALTZ
apud BOEHS, 1992).

A camada limite externa (1 e 2) é considerada como aquela onde ocorrem as reações
químicas (adsorção, oxidação etc) na superfície recém-usinada. Logo abaixo, camada limite
interna (3 a 5), encontra-se uma camada que sofre transformações metalúrgicas e deformações
plásticas devido a ação de corte da ferramenta e variação de temperatura envolvidas durante a
usinagem. A intensidade da deformação plástica e transformação metalúrgica diminui
gradativamente à medida que se distancia da superfície usinada até que não seja mais
percebida.
No primeiro trabalho, Field e Kahles (1971) relatam os tipos de alterações que
ocorrem na superfície manufaturada. Em seguida, Field e Kahles (1972) propuseram as
técnicas para mensurar os danos e os conjuntos de informações mínimas, padrão e estendida
para caracterizar a integridade da superfície (IS), tabela 2-3.
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tabela 2-3 – Tabelas de conjuntos de características da integridade da superfície (IS)
(FIELD e KAHLES, 1972)

Caracterização mínima para IS
1.

Acabamento superficial

2.

Macroestrutura (10vezes ou menos)
a. Macrotrincas
b. Indicação de macroataque

3.

Microestrutura
a. Microtrincas;
b. Deformações plásticas;
c. Transformação de fases;
d. Ataque intergranular;
e. defeitos superficiais;
f. Aresta postiça;
g. Corrosão.
Caracterização padrão para IS

1. Caracterização mínima para IS
2. Teste de fadiga (simplificado)
3. Teste de corrosão
4. Tensão residual e distorções
Caracterização estendida para IS
1. Caracterização padrão para IS
2. Teste de fadiga (completo)
3. Ensaios mecânicos adicionais
a. Tração;
b. Tensão de ruptura
c. Evolução de atrito em deslizamento, vedação.
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Assim, a maioria dos trabalhos se restringe a caracterização padrão de superfícies
usinadas (ABRÃO e ASPINWALL, 1996; AXINTE et al., 2002; CHEVIER et al., 2003; ELWARDANY et al., 2000a; EL–WARDANY et al., 2000b). Apenas alguns se aprofundam na
relação dos parâmetros de corte sobre a integridade da superfície (IS) (RECH et al., 2003 ;
EL-WARDANY et al., 2000a; EL–WARDANY et al., 2000b)
A SME (1983), no capítulo sobre IS, nada comenta sobre os conjuntos de
características da IS. Griffiths (1988) em seu artigo relata a importância da topografia no
desgaste, mas não aborda a caracterização da IS padrão.
Segundo Griffiths (2001) a ANS B211.1 - American National Standard trata o
conjunto de características da IS estendida como nota de rodapé. Até 2001, a ISO trata das
características da IS e topografia em normas separadas.
Assim, no levantamento bibliográfico realizado constatou-se uma carência de artigos
que relatem os efeitos dos parâmetros de corte sobre o desempenho de superfície usinadas no
desgaste.

2.3.1 Topografia da superfície

Segundo o dicionário Aurélio (1988) a palavra topografia significa: “Arte de
representar no papel a configuração duma porção de terreno com todos os acidentes e objetos
que se achem à sua superfície”. Segundo o dicionário Michaelis (2001): “s. f. 1. Descrição
minuciosa de uma localidade; topologia. 2. Configuração do relevo de um terreno com a
posição de seus acidentes naturais ou artificiais. 3. Descrição anatômica e minuciosa de
qualquer parte do organismo humano”.
A avaliação da topografia da superfície por meio de perfis bidimensionais é utilizada
desde 1930. Devido à complexidade da topografia e dos fatores que a influenciam, esta é uma
área muito rica para pesquisa.
Inicialmente, devido a limitações dos equipamentos utilizados o resultado de média
das amplitudes (Ra) e a distância de pico-vale (Rt) tornaram-se aceitos como medidas de
superfície. Hoje é reconhecida a limitação do Ra e do Rt (MANSUR e DA SILVA (2003);
SURFACE METROLOGY GUIDE, 2006) e, gradativamente, tem cedido o lugar para o Rq
que é mais representativo estatisticamente.
Ao longo do tempo, foram desenvolvidos vários parâmetros de rugosidade e tipos de
filtros, que foi relatado por Whitehouse (1982) como uma “erupção de parâmetros”. Empresas
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e instituições como a Taylor Hobson, ISO e a ANS tem concentrado seus esforços em reduzir
a quantidade e padronizar os parâmetros de rugosidade (GRIFFITHS, 2001).
Na fabricação, o termo topografia da superfície é utilizado para descrever as
características da superfície da peça que consiste da ondulação, rugosidade, marcas e falhas.
A figura 2-23 traz um desenho esquemático de seus componentes.

figura 2-23 – Elementos da topografia (ANSI Standard B46.1,1978 apud
SOCIETY OF MANUFACTURING ENGINEERS, 1983).

A topografia da superfície real pode ser obtida por vários métodos, com será visto no
item 2.3.1.2, e separada em vários elementos:
Perfil bruto - composto do perfil de ondulação e de rugosidade (ver também figura

3-15).
Perfil de ondulações – Neste perfil encontram-se irregularidades cujo espaçamento é

maior do que o comprimento de amostragem de rugosidade. A ondulação pode ser resultante
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de deflexão da máquina, trepidação, vibração, tratamento térmico ou desgaste de ferramenta.
A rugosidade pode estar superposta na superfície ondulada (ASME B46. 1-1995).
Perfil de rugosidade – Neste perfil encontram-se irregularidades finas que geralmente

resultam da ação inerente do processo de fabricação (ASME B46. 1-1995).
Em particular, para ferramentas com geometria definida, a rugosidade pode ser
dividida em rugosidade cinemática e rugosidade de processo.
A rugosidade cinemática, figura 2-24, é decorrente da forma de ponta de corte da
ferramenta e do movimento relativo entre peça e ferramenta (KOENIG, 1981).
A rugosidade de processo é regida por fenômenos que ocorrem na aresta da ferramenta
e que estão relacionados diretamente ao comportamento do material usinado (KOENIG,
1981).

figura 2-24- Rugosidade devido a forma da ferramenta (BACH, 1989 apud
BETHKE, 1993).

Os parâmetros de rugosidade utilizados neste trabalhos estão descritos na forma de
anexo no item 7.1.
Marcas - É a direção do padrão de superfície predominante. Normalmente

determinado pelo método de produção utilizado (ASME B46. 1-1995).
Textura da superfície – Composto de certos desvios (rugosidade e ondulação)

(ASME B46. 1-1995).
Falhas - Irregularidades não intencionais que ocorrem em um local, (ASME B46. 1-

1995) ou em intervalos não freqüentes. Incluem trincas, crateras, inclusões, paradas e
arranhões.
Como já mencionado, a topografia de uma superfície pode oferecer uma série de
informações que são descritas por parâmetros de rugosidade medidos por equipamentos

62

denominados de rugosímetros ou perfilômetros. A variação ou a dispersão dos resultados da
medição da topografia é uma característica inerente aos processos de remoção mecanotérmicos, tais como: torneamento, furação, fresamento, entre outros. Para processos de
acabamento é comum a variação dos parâmetros de rugosidade de 20 a 40%. Normalmente,
para a perfilometria 2D, a intensidade da variação segue a seqüência: os parâmetros médios
(Ra, Rq), parâmetros de distribuição (Rsk, Rku) – o dobro do Ra e Rq e por último os
parâmetros extremos (Rz, Rt) (GRIFFITHS, 2001).
Existem vários trabalhos voltados para o estudo de novas ferramentas, critérios ou
modelos para tratar as características da topografia. Trumpold e Heldet (1998) comentam que
não se deve separar o perfil bruto (primário) do perfil de ondulação, pois o comportamento
funcional depende dos desvios microgeométricos na sua totalidade. A separação por meio de
filtros de onda pode induzir a medições equivocadas. Stachowiak e Podsiadlo (2003) sugerem
um método de caracterização híbrido (fractal e “wavelet”) que dispensaria a utilização de
parâmetros de rugosidade. Josso et al. (2004) propõem um novo método para determinar se a
superfície é anisotrópica (direcional) ou isotrópica (não-direcional), Gadelmawla et al. (2002)
relatam que a superfície geométrica é muito complexa para ser descrita por um número
pequeno de parâmetros e sugerem que deveriam ser utilizados 59 parâmetros para uma
representação mais precisa. Esta sugestão é contrária à tendência de reduzir o número de
parâmetros defendidos por outros pesquisadores como Stout et al. (2000 apud MANCOSU,
2005), Whithouse (1981), Griffiths (2001), Trumpold e Heldet (1998). Raja et al. (2002) faz
um breve histórico dos filtros existentes, comenta as suas limitações e sugere novos tipos de
filtros.
Outros trabalhos mostram a relação dos parâmetros de rugosidade e o desempenho
funcional. Zecchino e Cohen (2005) citam a relação do parâmetro Sbi (índice de
carregamento da superfície) com o desgaste e comentam que pode ser utilizado como um
descritor da evolução do desgaste e, juntamente com outros parâmetros 3D, em modelos para
predição da vida de componentes. Masuko et al. (2003) investigaram o efeito da orientação
dos sulcos da rugosidade no regime de lubrificação. Masuko et al. (2003) e Zecchino e Cohen
(2005) não documentaram as condições em que as superfícies foram obtidas.
Conseqüentemente, não há como saber se características que compõe a integridade da
superfície (tensão residual, alterações da sub-camadas) afetaram o desempenho ou não.
De Mello et al., (2002); Mancosu (2005) utilizam os parâmetros de rugosidade para
acompanhar a evolução do desgaste. Tayebi e Polycarpou (2004) relatam a influência da
assimetria e curtose nos microcontatos no modelo estatístico de Greenwood-Williamson.
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Tomanik e Teixeira (2003) sugerem um programa capaz de calcular os parâmetros de
Greeenwood pela análise da topografia da superfície 3D.
Existem outros trabalhos voltados para o estudo da topografia aplicada a outras áreas
com a usinagem. Mansur e Da Silva (2003) confirmam a influência do avanço da ferramenta
sobre o Ra. Wang et al. (1998) relatam o efeito do “ballizing” em que uma esfera de
carboneto de tungstênio é forçada contra uma superfície provocando deformações plásticas
controladas com o objetivo de melhorar a topografia e gerar tensões residuais de compressão.
Toh (2004) comenta sobre a influência da trajetória e do método de fresamento na textura da
superfície do aço AISI H13. A melhor condição encontrada por Toh foi movimento
ascendente e cópia. O fresamento utilizando a estratégia cópia contraria a recomendação da
Sandvik (2002) Manual de fabricação de Moldes e Matrizes. Segundo o manual, a entrada e
saída consecutivas da ferramenta aumentam o desgaste, reduzindo a vida da ferramenta e
introduzem erros nas bordas da superfície usinada por serem regiões onde o fresamento ainda
não se estabilizou.
Para obtenção de acabamento satisfatório na HSM, em aço endurecido, existem
algumas recomendações importantes. O Guia de aplicação - Fabricação de moldes e matrizes
(2002) sugere a utilização de pequenas profundidades de corte que não devem exceder a
relação 0,2/0,2mm (ae/ap), figura 2-25. Esta medida evita a deflexão excessiva no
suporte/ferramenta de corte conferindo melhor nível de tolerância e precisão geométrica do
molde ou matriz usinada (SANDVIK, 2002). Outra recomendação é a adoção de fz=ae no
acabamento. Este procedimento permite a redução do tempo de polimento e aumento da vida
da matriz ou do molde. O motivo do aumento da vida da matriz ou do molde, devido o uso
deste critério, não é relatado.

figura 2-25 – Recomendações para redução da deflexão da ferramenta
(SANDVIK, 2002)

64

Além das recomendações anteriores, outra regra que norteia a seleção da penetração de
trabalho (ae) é a altura de crista (ac)1 e pode ser calculada pela fórmula abaixo (SANDVIK,
1999).
ac = R −

2 R 2 − a e2

( 2-4)

4

Onde
R: raio da fresa (mm)
ae: penetração de trabalho (mm)
Para os processos de usinagem com geometria definida, o avanço apresenta grande
influência sobre a rugosidade, além da sua importância sobre o tempo de usinagem e,
conseqüentemente, para rentabilidade do processo.
No torneamento, segundo Degner e Botteger (1979), os gráficos de rugosidade em
função do avanço tendem a um mínimo que varia conforme o material da peça, a geometria da
ferramenta e velocidade de corte (vc). Hioki (1994) relata que para as condições de corte do
gráfico da figura 2-26, avanços inferiores a 0,1mm levam a um aumento da rugosidade Ra
para todas as velocidades de corte investigadas.
figura 2-26 – Variação da rugosidade em função do avanço - torneamento
1.50

ap : 0,05 mm
Dureza: 40 HRC
Material: 100Cr6

Rugosidade Ra ( µ m )

Velocidade
de corte
160

1.20

100
50

0.90

0.60

0.30

0.00
0.00

1

0.05

0.10

0.15

Avanço (mm)
(HIOKI, 1994).

0.20

0.25

Às vezes, é encontrada na literatura a letra “h” para representar a altura de crista. Contudo, na NBR –

6162 esta letra é utilizada para representar a espessura de usinagem. Para evitar conflito, neste trabalho serão
adotadas as letras “ac” para representar a altura de crista.
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Brammertz (apud DEGNER e BOTTEGER, 1979) explica que a elevação da
rugosidade está relacionada com a espessura mínima de usinagem (hmín). Observando a figura
2-27, para o torneamento de acabamento, a seção de corte do cavaco forma-se teoricamente
na linha tracejada respectiva à linha de contato entre ferramenta e a linha contínua do corte
anterior.

figura 2-27- Formação do “cumes de rugosidade” (BRAMERTZ, apud DEGNER e
BOTTEGER, 1979).

Desta forma, a espessura de usinagem é máxima no ponto A, e alcança o valor zero no
ponto B. Entre o ponto A e B a espessura alcança o ponto C, que é a espessura mínima de
usinagem hmín. O segmento CB não é usinado restando uma porção denominada “cume de
rugosidade”. Este cume é deformado plasticamente e elasticamente pela aresta secundária e é
removido parcialmente na passagem subseqüente da ferramenta (DEGNER e BOTTEGER,
1979).
Brammertz, obteve através das relações geométricas apresentadas na figura 2-27, uma
equação para determinar a rugosidade teórica (Rteórica), na qual são consideradas a espessura
mínima de usinagem hmín, o raio de ponta e o avanço.
Rteórica =

f 2 hmín  hmin 
+
+ 1 + 2 
8.rε
2 
f 

Onde:
f : avanço;
rε : raio de ponta;
hmín: espessura mínima de usinagem.

( 2-5)
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A menor rugosidade teórica possível de ser obtida, a qual pode ser próximo ao valor
do hmín , determina o avanço mínimo ótimo. Diminuindo-se este valor ótimo de avanço e
mantendo-se o raio da ponta da ferramenta, a rugosidade tende a aumentar.
A validade da equação da rugosidade teórica simplificada, equação ( 2-6), aumenta à
medida que o valor do avanço cresce. A razão para tal fato é que o hmín se desloca em direção
da aresta secundária da ferramenta, tornando a sua influência gradativamente menor.
Rteórica =

f2
8rε

( 2-6)

Pode-se acrescentar ainda que, principalmente com baixas velocidades de corte, a
rugosidade aumenta com avanços pequenos. Isto ocorre devido ao aumento do grau de
recalque e do conseqüente arranque de partículas da estrutura (DEGNER e BOTTEGER,
1979).
Com relação à velocidade de corte (vc), normalmente o acabamento superficial
melhora com o aumento da velocidade de corte. A melhoria é rápida até uma determinada
velocidade crítica, devido à contínua redução das dimensões da aresta postiça. Depois que
esta ficou reduzida a um tamanho insignificante pouca melhora adicional do acabamento
superficial é obtida com aumentos maiores da velocidade de corte. A velocidade crítica varia
bastante em função dos fatores: material da ferramenta, ângulo de saída, fluido de corte,
dimensões do cavaco, material da peça, etc (STEMER, 1995). Na seqüência, com o aumento da
velocidade de corte (vc) a rugosidade oscila devido à vibração do sistema máquina-peçaferramenta-dispositivo de fixação para cada faixa de velocidade (DINIZ et al., 2000).
A utilização de velocidades acima da recomendada favorece o aumento da rugosidade
devido à rápida formação de sulcos de desgaste no flanco e na aresta secundária (DEGNER e
BOTTEGER, 1979).

2.3.1.1 Classificação de superfícies manufaturadas

O termos utilizados para classificar superfícies ainda não estão consolidados. Por
exemplo, superfícies com marcas do processo bem definidas, como superfície torneada,
podem ser denominadas de anisotrópicas (JOSSO et al., 2004; MASUKO, 2003;
MUMMERY, 1992) ou direcional (STOUT e BLUNT, 2001).
Este trabalho adotou a classificação proposta por Stout e Blunt (2001) que é baseada
no aspecto da superfície e pareceu ser mais adequada para as condições encontras. A figura
2-28 mostra a estrutura para classificação de superfície.
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figura 2-28 – Classificação das superfícies manufaturadas (STOUT e BLUNT,
2001) .

Superfície engenheirada – superfície e sub-superfície produzidas de forma específica
que deliberadamente são alteradas para conferir um desempenho funcional específico.
Superfícies não-engenheiradas – superfície produzida como uma conseqüência direta
do processo de manufatura em que pequena ou nenhuma atenção é dada para a influência da
característica da superfície.
Superfície estruturada – superfície com modelo determinístico com forte aspecto nas
características de relações geométricas conferidas intencionalmente para uma função
específica.
Superfície direcional – superfícies com modelo determinístico as quais exibem
direcionalidade específica.
Superfície não-direcional – superfícies com modelo determinístico, mas sem a
direcionalidade específica.
Superfície não-estruturada – superfície onde uma atenção deliberada para conferir
textura por meio de semicontrole do processo de manufatura sem alcançar um modelo
determinístico.
Superfície randômica – superfície gerada por processo randômico ou pseudorandômico, freqüentemente, com intenções específicas de remoção de características
sistemáticas.
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Superfície sistemática – superfície que exibe algumas características repetitivas as
quais são conseqüências da restrição natural do processo pela qual foi gerada (STOUT e
BLUNT, 2001).

2.3.1.2 Perfilometria

A perfilometria 2D já é bem conhecida no meio industrial e científico. Apresentam
uma série de vantagens: são rápidas, de fácil manuseio e o equipamento quando comparado
aos de 3D, são de baixo custo.
Conforme a norma NBR 6405 (1988) as medições de rugosidade são normalmente
filtradas. Trumpold e Heldt (1998) colocam uma discussão em volta do processo de filtragem,
comentando as implicações das distorções, principalmente, para superfícies com aplicações
tribológicas.
Componentes torneados, devido às características da superfície serem direcionais
estacionárias, são adequadas para aplicação deste método de medição. No entanto, com a
evolução da tecnologia da fabricação na usinagem, hoje é possível gerar superfícies bastante
complexas e para monitorar e controlar suas características já não é mais uma tarefa simples
com os recursos oferecidos pela perfilometria 2D. Não é de hoje que as medições 2D
apresentam suas limitações para algumas aplicações.
Abaixo alguns problemas da perfilometria 2D:
•

Os parâmetros Ra, Rq e Rz são resultados da interseção do plano vertical com
a superfície. Portanto, estes parâmetros 2D podem dar uma idéia, mas não
representam a superfície;

•

Na prática, existem interações de superfícies e não de perfis bidimensionais;

•

As propriedades funcionais estão relacionadas com as características 3D e não
2D;

•

Os parâmetros 2D não representam as características de uma superfície. Para
isso, o número de medições precisa ser elevado inviabilizando o método
(MANCOSU, 2005).

A diferença básica dos parâmetros 3D para o 2D é que uma dimensão a mais é
adicionada ao sistema e que, ao invés de uma linha média, no 3D existe o plano médio de
mínimos quadrados, f(x,y)=a+bx+cy. Este plano é definido como o plano para o qual a soma
dos quadrados das amplitudes das asperezas é mínima.
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As principais vantagens do 3D são:
•

A topografia é por natureza tridimensional. A existência de um vale no perfil
2D não permite afirmar que se trata de uma falha ou um sulco longo. Os
elementos da superfície podem ser caracterizados quanto ao seu tamanho,
forma e volume.

•

A perfilometria 3D permite fornecer parâmetros significativos como : volume
de contenção de óleo, área de contato.

•

A quantidade de dados coletada da superfície é significativamente maior que o
2D. Assim, a análise estatística com parâmetros 3D é mais representativa.

•

É possível visualizar a representação gráfica da superfície através de um
programa de análise 3D.

A desvantagem da perfilometria 3D é o tempo necessário, o custo do equipamento e
do programa para análise da rugosidade (MANCOSU, 2005).
Hutchings (1992) comenta a importância do mapeamento 3D da topografia para
avaliação dos parâmetros estatísticos (assimetria e curtose) e da área de contato entre duas
superfícies e relata as mudanças das características topográficas devidas os diferentes
processos de usinagem.
Como já comentado anteriormente, ocorreram várias tentativas para padronizar os
parâmetros. Mesmo assim, a revisão da norma ISO 4287 de 1987 descreve 14 parâmetros que,
necessariamente, não refletem o dia-dia da indústria. Em 1998, um levantamento realizado
pela empresa Taylor Hobson, verificou que era de uso corrente 24 parâmetros de rugosidade
2D pela indústria. Os parâmetros 3D sofrem problemas semelhantes e, com o intuito de
padronizar, dois projetos de relevância, Autosurf da Universidade de Brunel e Surfstand da
Universidade de Huddersfield propõe 17 parâmetros de rugosidade 3D. Os parâmetros 3D
utilizados neste trabalhos encontram-se descritos na forma de anexo no item 7.1.
Com relação à dispersão das medições para perfilometria 3D, recomenda-se à
utilização de 2,4 x 2,4mm com intervalos de 0,008mm com dispersões da ordem de 10%
(GRIFFITHS, 2001). Neste caso o tempo de medição é aproximadamente de 30 min. Toh
(2004) utilizou uma área de 3x3mm com deslocamento entre perfis de 0,01mm.
A caracterização da superfície via perfilometria permite encontrar parâmetros que
representem as sua propriedades e, posteriormente, correlacionar com a sua formação e
desempenho funcional.
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Existem várias técnicas de caracterização da superfície:
•

Caracterização estatística;

•

Caracterização via análise espectral;

•

Análise série-temporal;

•

Inspeção visual;

•

Caracterização fractal;

•

Caracterização funcional, esta técnica foi adotada para este trabalho.

A caracterização funcional é considerada mais próximo da realidade que outras
técnicas de caracterização. O problema desta técnica é que os requerimentos de engenharia
para uma superfície em particular não são totalmente compreendidos e documentados e não
existe um banco de dados de características possíveis de serem obtidas pelos diversos
processos de fabricação (SANTOCHI et al., 1984 apud MANCOSU, 2005). Esta falta de
compreensão é resultado da falta de informação da relação das características da rugosidade e
de suas influências no desempenho funcional (STOUT et al., 2000 apud MANCOSU, 2005).

2.3.2 Camada branca

São relatados diversos tipos de danos na superfície usinada em alta velocidade de
corte. El-Wardany et al. (2000a) mencionam desde trincas, vazios devido à defeitos do
material, arrancamento, deformações plásticas e alterações das propriedades das camadas
internas, tais como: camada branca, alteração da dureza e tensões residuais.
O termo camada branca é devido à cor branca que a camada apresenta na microscopia
óptica. Na literatura, a camada branca está relacionada de uma forma genérica a uma camada
dura que se forma em materiais ferrosos sob variadas condições de corte. A primeira menção
da presença da camada branca foi feita em 1912 por Stead. A espessura típica encontrada na
literatura é de 10µm variando conforme a condição de corte (BOSHEH e MATINVEGA,
2005).
Existem pelo menos três teorias que explicam o mecanismo de formação da camada
branca e podem ser resumidas da seguinte forma:
•

O mecanismo de escoamento plástico, o qual produz uma estrutura homogênea
ou uma estrutura refinada.

•

Mecanismo de aquecimento e revenimento.
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•

Mecanismo de reação da superfície com o ambiente tais como: Nitretação,
carbonetação e sulcamento por oxidação (“oxide ploughing”) (BOSHEH e
MATINVEGA, 2005).

Com relação à composição química, do aço H13 endurecido (573-610HV), usinado,
sob as velocidades de corte (vc) de 100, 400 e 700m/min, a camada branca apresenta:
•

Uma quantidade maior de carbono – devido à difusão durante a usinagem a
qual eleva a temperatura incentivando as reações com o meio. A velocidade de
corte (vc) afeta a forma de distribuição na camada.

•

Redução da quantidade de cromo – o teor de cromo não é afetado de forma
significativa pela velocidade de corte (vc).

•

Redução da quantidade de ferro – apesar da variação da espessura da camada
branca, a quantidade de ferro foi muito parecida para variações da velocidade
de corte (vc).

•

Aumento da quantidade de oxigênio – ocorre devido à oxidação na superfície.
A concentração de oxigênio aumenta com a velocidade de corte (vc) devido o
aumento da temperatura na superfície.

•

Sem variação da quantidade de vanádio – este elemento se mostrou insensível
à variação da velocidade de corte (vc) (BOSHEH e MATINVEGA, 2005).

A microestrutura da camada branca é reconhecida como uma “martensita abnormal”
composta de nanocristais e material parcialmente transformado com alta densidade de
discordância. Acredita-se que ela seja composta de linhas de martensita muito fina (células
má orientadas entre 30 a 100nm) com carbonetos finamente dispersos e altos teores de
austenita retida (POULACHON et al., 2004).
Chou e Evans (1999) investigaram o efeito da velocidade de corte na espessura da
camada branca. O estudo realizado, no aço 100Cr6 (61-63 HRC), mostra que, em geral, a
espessura da camada branca aumenta com a velocidade de corte e com o desgaste da
ferramenta, mas não significativamente sob baixa velocidade (30 m/min). Bosheh e
Mativenga (2005) encontraram que a espessura da camada branca diminui com a velocidade
de corte (vc) devido à redução da temperatura na superfície. Contudo, a temperatura na peça é
reduzida em apenas 12ºC e é contrário aos resultados encontrados por Braghini (2002), figura
4-41, que mostram que a energia acumulada na peça tende sempre a subir com a velocidade
de corte (vc). Assim, nota-se que o mecanismo de formação da camada branca é complexo,
merecendo mais experimentos para determinar a sua relação com os parâmetros de corte.
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figura 2-29 – Camada branca na superfície usinada (POULACHON et al., 2004)

A
figura 2-30 mostra que em determinada condição de fresamento surge a camada
branca e que devido ao avanço por dente (fz) cíclico da ferramenta o seu evento é periódico.

figura 2-30- Camada branca na superfície fresada, evento periódico AISI 4340 –
50 HRC (FIELD e KAHLES, 1971).

Mas o maior o problema da camada branca não é quanto a sua formação, composição
ou microestrutura, mas quanto ao seu efeito nos componentes manufaturados. Yang et al.
(1996) comenta que existem divergências entre diversos pesquisadores sobre esta questão.
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Para alguns, a camada branca é considerada uma vantagem tribológica, pois confere
um aumento da dureza da superfície com estabilidade térmica. Além disso, a transição gradual
na microestrutura proporciona um aumento da resistência. Para outros, as microtrincas e
vazios formados no cisalhamento adiabático são nocivos à resistência da superfície. Uma vez
que a camada branca é dura e frágil, as trincas são facilmente nucleadas e propagadas
(BOSHEH e MANTIVENGA, 2005, YANG et al., 1996).
Yang et al. (1996) produziram uma camada branca homogênea e contínua na
superfície por meio de 30 impactos de uma esfera de aço (HRC 60) com 100mm de diâmetro
contra a superfície de um bloco de aço temperado e revenido de onde foram retirados pinos
para ensaio de desgaste pino-disco. Estes pesquisadores concluíram que a camada branca é
prejudicial para a resistência ao desgaste. A perda de massa é maior para os pinos com
camada branca, devido ao mecanismo de delaminação, quando comparado aos pinos sem
camada branca. O mecanismo de desgaste por delaminação é acelerado pelas microtrincas
existentes na superfície. Para os pinos sem camada branca o mecanismo de desgaste foi o
microcorte.
Axinte e Dewes (2002) não observaram a formação de camada branca. Segundo
Poulachon et al. (2004), isso se deve a problema de preparação de amostra. Devido à natureza
frágil e quebradiça da camada branca para que ela não seja removida, recomendam que seja
depositada uma camada de níquel na superfície. O polimento deve ser efetuado contra a
camada branca para evitar que ela seja removida da borda da amostra embutida.

2.3.3 Dureza da superfície usinada

Como relação ao efeito da velocidade de corte (vc), para usinagem do aço H13,
Bosheh e Matinvega (2005) encontraram que a dureza na superfície é cerca de 50% maior que
no volume e tende a diminuir com o aumento da velocidade de corte (vc) devido à redução de
temperatura, figura 2-31. Axinte e Dewes (2002) e Braghini (2002) informam que,
estatisticamente, a variação da microdureza não foi significativa para faixa de velocidade de
corte (vc) investigada que foi de 200 a 300m/min.
Na usinagem do aço E52100, figura 2-31, Ramesh et al. (2005) mediram nanodureza
na camada branca de 2 a 3µm e relatam que, estatisticamente, o aumento da velocidade de
corte (vc) promove um aumento da dureza devido o efeito térmico que, por sua vez, induz a
transformações de fase.
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figura 2-31 – Influência da velocidade de corte (vc) sobre a microdureza segundo
Bosheh e Mantivega (2005), à esquerda, e Ramesh et al. (2005), à direita.

Pode-se notar que existe uma divergência quanto ao efeito da velocidade de corte (vc)
sobre a microdureza da superfície usinada exigindo uma investigação a origem do mecanismo
de formação da camada branca para cada faixa de velocidade de corte (vc).
Com relação à profundidade de corte (ap) e avanço (f), para o aço D2, El-Wardany et
al. (2000) relatam que a redução da profundidade de corte (ap) proporciona a diminuição da
microdureza devido à redução do efeito térmico. Por outro lado, a redução do avanço (f)
promove o aumento da microdureza devido o aumento do efeito mecânico de esfregamento.
Braghini (2002) confirma o resultado encontrado por El-Wardany et al. (2000) com
relação à profundidade de corte (ap), figura 2-32.

figura 2-32 – Influência da profundidade de corte (ap) na energia de usinagem
(EU) e na energia acumlada (EA) (BRAGHINI, 2002).

Abrão e Aspinwall (1996), utilizando ferramentas de PCBN, relatam que a
microdureza, próximo à superfície, é cerca de 22% maior que no volume. A microdureza, na
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faixa de 2 a 4µm, alcança um valor mínimo e novamente, a 10µm, volta a aumentar até o
valor do núcleo.

2.3.4 Tensões residuais

A tensão residual é definida como aquela tensão que permanece no componente
usinado após a solicitação à qual foi submetido. Esta característica da integridade da
superfície (IS) usinada é investigada desde a década de 50 (MATSUMOTO et al., 1986).
Existem várias técnicas para estimar a tensão residual que utilizam diferentes
princípios, tais como: deflexão por remoção eletrolítica (EL-KHABEERY e FATTOUH,
1989), difração de raios x (FIELD e KAHLES, 1971), por indentação (SURESH e
GIANNAKOPOULOS, 1998).
Segundo Liu e Barash (1982) a tensão residual pode ser classificada conforme a sua
origem em tensão residual mecânica e contingente.
A tensão residual mecânica é devido ao escoamento plástico não homogêneo causado
por forças externas ou gradiente térmico, efeito de orientação cristalina, de contorno de grão,
etc. A tensão residual contingente é aquela gerada por efeito químico ou estrutural,
transformação de fase, efeito térmico causando relativa expansão entre diferentes
constituintes, etc. Por exemplo, o jateamento produz tensões residuais mecânicas enquanto a
nitretação e a cementação produzem tensão residual contingente.
A principal diferença entre os dois tipos está na existência ou não de alterações
químicas ou estruturais no novo estado da superfície. Portanto, apesar da tensão residual
mecânica e contingente serem ocasionadas por mecanismos diferentes, podem ser geradas
simultaneamente (LIU e BARASH, 1982).
A maioria dos pesquisadores, da área de usinagem, preocupa-se apenas se as
alterações ocorridas na superfície têm origem de efeitos mecânicos ou térmicos. Desta forma,
com relação aos efeitos mecânicos, Usuda et al. (1983) afirmam que quando a tensão de
compressão, na região frontal da ferramenta, é maior que a tensão de tração na região
posterior, surge uma tensão residual de compressão. Quanto ao efeito térmico, se a camada
externa, ao expandir volumétricamente, sofrer uma restrição por parte da camada inferior,
surge uma tensão residual de compressão.
Matsumoto et al. (1986) apresentam uma explicação mais detalhada da formação da
tensão residual devido ao efeito térmico. Durante a usinagem a seco, a camada próxima à
superfície sofre mais aquecimento e dilatação que as camadas interiores. Após o corte, a
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superfície permanece mais aquecida que as camadas internas devido ao resfriamento ocorrer
de dentro para fora e a troca de calor com o ar na superfície da peça ser baixa. Logo, as
camadas externas dilatam-se e sofrem uma tensão de compressão por parte das camadas
internas. Se essa compressão exceder a tensão de escoamento do material, então uma tensão
residual de tração permanecerá após o resfriamento.
Na figura 2-33, Betck (1993) mostra o efeito térmico nas tensões residuais em casos
em que a superfície resfria mais rápido que o núcleo da peça.

figura 2-33 – Origem da tensão residual em superfícies usinadas (BETCK,1993).

No gráfico “a”da figura 2-33, após a usinagem a temperatura da superfície e das
camadas abaixo da superfície são maiores que a temperatura ambiente, mas não o suficiente
para promover transformação metalúrgica. A superfície, devido à ação do fluido de corte,
sofre um resfriamento mais rápido que as camadas internas. A maior contração da superfície
em relação às camadas internas gera tensões que ultrapassam a tensão de escoamento
provocando deformações plásticas na superfície (linha tracejada A). As camadas internas que
sofreram apenas deformações elásticas retornam para suas dimensões iniciais e surge uma
tensão compressiva na superfície devido à diferença dimensional entre a camada interna e a
superfície (linha tracejada B).
No gráfico “b” da figura 2-33, a temperatura de usinagem alcança níveis que permite a
transformação de fase da camada externa. Devido o resfriamento mais rápido da superfície
surge uma camada de austenita retida (linha tracejada A). As camadas internas, que resfriam
mais lentamente, proporcionam a transformação da austenita em martensita (linha traceja B).
Visto que a camada interna de martensita é volumétricamente maior que a camada externa de
austenita ocorre alongamento elástico da superfície e surge tensão residual de tração.
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Segundo Liu e Barash (1976a) existe uma forte relação entre o comprimento do plano
de cisalhamento da zona de corte e as alterações das subcamadas. Para ferramentas com
desgaste, Liu e Barash (1976b) relatam que dependendo da velocidade de corte (vc) e,
conseqüentemente, da temperatura gerada, a posição e intensidade do pico de tensão residual,
no perfil do gráfico tensão residual em função da profundidade, é afetado fortemente ou não.
Axinte e Dewes (2002), Ramesh et al. (2005), Rech e Moisan (2003) também relatam o efeito
da velocidade de corte (vc) na tensão residual. O aumento da velocidade de corte (vc)
proporciona a tensão trativa devido o aumento da carga térmica.
El-Khabeery e Fattouh (1988) e El-Wardany et al. (2000b) afirmam que o aumento da
profundidade de corte (ap) gera tensão residual mais trativa.
Axinte e Dewes (2002), El-Khabeery e Fattouh (1988), Sasahara (2004), Usuda et al.
(1983) relatam que o aumento do avanço proporciona tensão residual mais trativa. ElWardany et al. (2000), Rech e Moisan (2003) encontraram o oposto. El-Wardany et al.
(2000b) explicam que, com o aumento da espessura do cavaco, uma quantidade maior de
calor é dissipada o qual reduz a tensão trativa interna gerada pela carga térmica. Assim, o
efeito mecânico torna-se predominante fazendo que a tensão residual seja compressiva.
Matsumoto et al. (1986) afirmam que dependendo da dureza do componente, a
usinagem pode gerar tensões residuais de compressão ou de tração. Para aços de baixa dureza
a tensão residual na superfície é de tração e quando é de alta dureza a tensão residual é de
compressão. El-Khabeery e Fattouh (1988), encontraram que a tensão residual torna-se mais
trativa com o aumento da resistência à tração do material da peça usinada.
De uma forma geral, a existência da tensão residual de tração na superfície incentiva a
ocorrência de fissura reduzindo a resistência à fadiga, enquanto que a tensão residual de
compressão aumenta a resistência à fadiga (USUDA et al., 1983).
Em resumo, a integridade da superfície (IS) é resultado do balanço da energia
introduzida pelo processo de fabricação. Quanto menor a energia introduzida na superfície,
menores serão as alterações provocadas pelo processo. Para isso, no caso da usinagem, é
necessário compreender como os parâmetros de cortes afetam as características da IS por
meio de testes que, por sua vez, implicam em custos adicionais. Contudo, estes testes tornamse justificáveis à medida que aumentam as exigências com relação ao desempenho e
confiabilidade do componente de custo elevado e, principalmente, à segurança.
Tendo a superfície devidamente caracterizada, é possível relacionar a sua influência
sobre o desempenho tribológico e, na seqüência, compreender as relações à luz dos conceitos
tribológicos. A tribologia será o assunto do próximo item.
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2.4

Tribologia da superfície manufaturada

A palavra tribologia tem origem grega “tribos” que significa esfregamento ou
deslizamento e foi considerado um novo campo da ciência pelo Comitê da Organização para
Cooperação Econômica e Desenvolvimento em 1967 (STACHOWIAK e BATCHELOR,
2001). Assim, a tribologia é a ciência que estuda a interação das superfícies em movimento
relativo e tem como principal objetivo entender o atrito, desgaste e a lubrificação
(HUCTCHINGS, 1992).
O impacto do desgaste na economia norte-americana devido à reposição de
componentes desgastados é de mais de US$ 100 bilhões por ano (KALPAKJIAN, 1991), o
que leva a uma reflexão da importância de fabricação de componentes, não somente de alta
precisão, mas também com desempenho funcional adequado.
O atrito é definido como a resistência oferecida ao movimento relativo entre duas

superfícies que estão em contato devido a uma carga normal (HUCTCHINGS, 1992;
BAYER, 1994) e está associado com a perda de energia total em um sistema que tenha algum
movimento relativo. A principal forma de perda ocorre por calor. Contudo, uma pequena
parte da energia é absorvida pela superfície podendo provocar alterações denominadas
desgaste (BAYER, 1994). Nos processos de fabricação existem vários fenômenos que podem
ser mais bem explicados pela tribologia, tais como: desgaste da ferramenta de corte, evolução
das forças de corte e da temperatura, entre outros.
O desgaste pode ser classificado segundo:

•

Marcas de desgastes;
o Sulcos, estrias, trincas, etc;

•

Mecanismos físicos;
o Adesão, abrasão, fadiga e corrosão e mecanismos menores;

•

Condição circunstâncias do desgaste;
o Por deslizamento, desgaste a seco, lubrificado, metal-polímero, por rolamento,

etc (BAYER, 1994).
Independentemente da classificação de seus efeitos, o desgaste pode ser percebido nas
seguintes formas: com perda de massa, sem perda de massa - deformações plásticas
provocando alterações nas tolerâncias dimensionais e geométricas, sem perda de massa formação de trincas superficiais (BAYER, 1994). Na usinagem, devido ao desgaste ocorre a
necessidade de reafiações de brocas, troca de pastilhas, rebolos, etc.
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A lubrificação pode ser definida como qualquer técnica para reduzir o atrito, reduzir o

desgaste ou ambos. Qualquer elemento que na interface das superfícies desempenhe estes
papéis poderá ser considerado um lubrificante seja no estado líquido, sólido ou gasoso.
O principal modo do lubrificante atuar no desgaste e no atrito é pela redução de adesão
por três mecanismos: a adsorção, modificação química da superfície e pela separação da
superfície, figura 2-34. Os dois primeiros mecanismos tendem a reduzir a resistência das
ligações das junções. O terceiro reduz o número de junções (BAYER, 1994).
Estas definições ampliam a abordagem dos conceitos tradicionais da lubrificação na
usinagem. Este item é um assunto que é intensamente investigado conforme já relatado no
item 2.2.3.3, para minimizar os efeitos do atrito nas variáveis de resposta do sistema de
usinagem. Pode também afetar diretamente o desempenho tribológico de superfícies usinadas,
como no caso da utilização de lubrificantes sólidos de matrizes para forjamento a frio.

figura 2-34 – Mecanismos de lubrificação (BAYER, 1994).

Abaixo estão indicadas algumas linhas de pesquisas que envolvem tribologia e
usinagem:
•

Estudo dos fenômenos tribológicos na interface da ferramenta de corte.(REN e
ALTINTAS, 2000).

•

Efeito da topografia no desempenho funcional.(COSTA e HUCTCHINGS,
2005; MASUKO et al., 2003; PETTERSOM e JACOBSON, 2003; WANG et
al., 2001; WANG et al., 2003).Caracterização da evolução do desgaste via
parâmetros de rugosidade.(DE MELO et al. 2002, MANCOSU, 2005).
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•

No modelamento que descreve a superfície e a textura gerada no fresamento
(CHEN et al., 2005) e os efeitos das características da integridade da superfície
nos ensaios de fadiga independente da sua aplicação (NOVOVIC et al., 2004).

Apesar dos recentes esforços em compreender a forma com que a topografia afeta o
desempenho funcional, infelizmente este método adotado carece de mais aprofundamento
para esclarecer o desempenho de um componente manufaturado. A correlação do desempenho
com a superfície não pode ser estabelecida por apenas uma característica. É na verdade
composta por um conjunto de características que atenderá uma situação específica onde o
sistema tribológico irá atuar. Este trabalho propõe investigar a superfície fresada sujeito ao
desgaste por deslizamento que é o assunto do próximo item.

2.4.1 Desgaste por deslizamento

Normalmente, os assuntos desgaste por deslizamento e desgaste abrasivo são tratados
separadamente para facilitar o entendimento. Contudo, é uma abordagem que na natureza nem
sempre é respeitada, visto que, em algumas condições de desgaste por deslizamento podem
gerar resíduos metálicos que, por sua vez, causam mais desgaste por abrasão. É importante
lembrar que para os diferentes tipos de condição de desgaste circunstancial não existe uma
fronteira rígida (HUTCHINGS, 1992). Este fato ocorreu neste trabalho durante os ensaios de
desgaste.
Portanto, para o desgaste por deslizamento, podem coexistir vários mecanismos de
desgaste tais como: adesivo, abrasivo, por fadiga entre outros.
No desgaste adesivo a principal característica é a transferência de material que o
diferencia de outros mecanismos de desgaste. Existem várias teorias proposta para retratar o
mecanismo de desgaste adesivo, contudo, todas a propostas envolvem deformações plásticas
da superfície e sub-superficiais, formação de trincas sub-superficiais e a transferência de
material (BLAU, 1997; FARÍAS, 1999; FARÍAS, 2004).
Segundo Stachowiak e Batchelor (2001), a forte adesão entre os metais é devido à
transferência de elétrons entre os contatos das superfícies. Nos metais existe uma grande
quantidade de elétrons livres que, no contato são permutados, estabelecendo uma ligação. Um
fator limitante na adesão é a carga mínima necessária para provocar deformação plástica e
estabelecer um real contato entre superfícies.
O coeficiente de atrito por deslizamento do ferro no vácuo é muito maior do que o
observado na prática. A explicação é a influência do oxigênio que possibilita a formação de
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um filme de óxido que pode funcionar como lubrificante minimizando a adesão. A relação
entre o coeficiente de atrito do ferro-ferro na presença do oxigênio é mostrada na figura 2-35.

figura 2-35 – Efeito do oxigênio no atrito do ferro (BOWDEN e YOUNG, 1951
apud STACHOWIAK e BATCHELOR, 2001).

No entanto, com o aumento da carga aplicada o filme de óxido é rompido e ocorre o
contato metal-metal favorecendo novamente a adesão que pode ser confirmado pelo aumento
do potencial elétrico do contato (HUTCHINGS, 1992) e esta é a situação em que,
normalmente, está sujeita a fabricação de componentes.
Devido aos fatores tais como encruamento, difusão e solubilidade sólida mútua, as
ligações adesivas são mais fortes do que o metal base. Então, durante o deslizamento, a
fratura das junções ocorrerá na parte mais fraca ou no componente mais mole gerando
resíduos metálicos (KALPAKJIAN, 1991).
O material transferido pode sofrer encruamento provocando sulcamento (BLAU,
1997; ZUM GAHR, 1987; STACHOWIAK e BATCHELOR, 2001). O mecanismo de
sulcamento é considerado uma forma ineficiente de corte podendo levar a formação de trincas
na superfície desgastada devido à formação de tensões trativas (STACHOWIAK e
BATCHELOR, 2001).
Assim, o mecanismo de adesão pode favorecer a formação de partículas transferidas
encruadas que, por sua vez, provocam o desgaste abrasivo por sulcamento, figura 2-36.

82

figura 2-36 – Mecanismo de formação de sulcos na superfície desgastada pelo
encruamento da partícula transferida (STACHOWIAK e BATCHELOR, 2001 adaptado por FARIAS, 2004).

Segundo Bowden e Tabor (1964 apud STACHOWIAK e BATCHELOR, 2001), no
contato de asperezas de materiais frágeis ocorre uma fratura limpa com pequena deformação
plástica e geração de poucas partículas, quando comparada aos materiais dúcteis, as chances
de ocorrer a fratura aumentam para asperezas com grandes inclinações (asperezas agudas). A
figura 2-37 apresenta um modelo onde explica o desgaste por adesão com pouca geração de
resíduos metálicos para materiais frágeis e dúcteis. Além disso, ajuda entender as marcas de
sulcamento que surgem durante o deslizamento de par aço temperado - recozido. Uma
partícula do material duro é transferida para o material mole que poderá, na seqüência,
provocar sulcamentos na superfície do material duro.

figura 2-37 – Modelo alternativo para deformação nos contatos de aspereza na
adesão (VINGSBO, 1979 apud STACHOWIAK e BATCHELOR, 2001).

Além deste modelo existem outros propostos por outros pesquisadores (KAYABA,
1979; SASADA, 1979; SUH, 1977; RIGNEY et al. 1984. apud FARIAS, 2004).
No forjamento a frio, segundo Klocke e Raedt (2001) a adesão do material da peça é o
primeiro mecanismo a aparecer em ferramentas de metais quando a lubrificação é deficiente.
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A adesão no processo de conformação leva a um aumento da força de atrito que, por sua vez,
provoca aumento da força do processo. Na seqüência, surgem sulcos na superfície da
ferramenta, o que confirma o modelo de Vingsbo (1979 apud STACHOWIAK e
BATCHELOR, 2001). A abrasão além de aumentar o desgaste da ferramenta devido os
sulcos, reduz a qualidade da superfície da peça.
As partículas transferidas devido à adesão induzem a tensões alternadas na superfície
que provocam trincas por fadiga da ferramenta próxima à superfície, figura 2-38. As trincas
evoluem e ao unirem-se, o material da ferramenta é destacado da superfície da ferramenta
(KLOCKE e RAEDT, 2001).

figura 2-38 – Tensão alternada devido a adesão (KLOCKE e RAEDT, 2001).

2.4.2 Lubrificação fluida

Para lubrificantes com fluidos, a separação mecânica é resultado da resposta do
lubrificante sendo aprisionado entre duas superfícies com movimento relativo. Nestas
condições a separação do fluido é devido ao mecanismo de cunha hidrodinâmica e do filme
comprimido (BAYER, 1994).
Para fluidos newtonianos e mecanismo de cunha, a espessura da cunha dependerá: da
velocidade, da carga normal e da viscosidade. A viscosidade do lubrificante dependerá do
gradiente de temperatura dentro do fluido e da pressão que afetaram significativamente o
mecanismo de formação de filme. Dependendo do nível de pressão existente entre as
superfícies pode ocorre deformação ou não (BAYER, 1994).
A forma que um sistema está sendo lubrificado determina os tipos de lubrificação.
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Lubrificação hidrodinâmica - quando duas superfícies lubrificadas apresentam

movimento relativo é gerada uma cunha hidrodinâmica. Devida força interna no lubrificante é
gerada uma pressão capaz de suportar uma carga (BAYER, 1994).
Elastohidrodinâmico – Se o contato é do tipo não–conforme (ex: dente de

engrenagem, cames, esfera de rolamento e pista, etc.) a lubrificação apresenta uma pressão
local extremamente elevada e um filme muito fino. Ocorre deformação elástica na superfície e
podem ocorrer contatos entre as asperezas das superfícies (BAYER, 1994).
Para o deslizamento lubrificando, o fator λ pode indicar o quanto severo é o contato
entre as asperezas e é determinado pela relação abaixo

λ=

hmínF

σ*

( 2-7)

Onde:
hmín.F = Espessura mínima do filme de lubrificante, para uma determinada Rq.
σ* = A rugosidade Rq equivalente das duas superfícies e é definida pela equação
abaixo.

σ *2 = Rq12 + Rq22

( 2-8)

Para λ>3 o filme separa as duas superfícies e o contato entre as asperezas é
desprezíveis. Para 1<λ<3 o tipo de lubrificação é denominado de lubrificação
elastohidrodinâmico misto ou parcial. Para λ<1 a velocidade de deslizamento é baixa e a
carga é elevada. Nesta condição ocorre o colapso do filme lubrificante e a lubrificação é
chamada de limite (HUTCHINGS, 1992).
Limite - Neste tipo de lubrificação as superfícies são separadas por um filme de

moléculas adsorvidas provenientes de óleo ou graxa depositada. Ocorre uma quantidade
razoável de contatos de aspereza e crescimento de junções. (BAYER, 1994, HUTCHINGS,
1992).
A curva de Streibeck , figura 2-39, é utilizada para ilustrar os tipos de lubrificação.
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figura 2-39 – Curva de Streibeck -Variação do coeficiente de atrito com o número
de Summerfeld para mancal lubrificado (HUTCHINGS, 1992).

Os tipos de lubrificação citados são referidos como lubrificação fluida. A utilização de
substâncias sólidas como lubrificantes é o assunto do próximo tópico. Devido à importância
que a lubrificação sólida assume neste trabalho, durante análise do desempenho da superfície
fresada pela HSM, este tópico será abordado mais detalhadamente.

2.4.3 Lubrificação Sólida

Uma das formas mais antigas de lubrificação é lançar ou esfregar um pó fino sobre a
superfície.
A lubrificação sólida é recomendada para as situações, tais como:
•

Na indústria alimentícia para evitar a contaminação por lubrificantes líquidos
(SUH et al., 1994);

•

No espaço ou vácuo devido à evaporação do lubrificante líquido (SUH et al.,
1994);

•

Em altas temperaturas (SUH et al., 1994);

•

Sob

forte

radioatividade

(HUTCHINGS,

1992,

STACHOWIAK;

BATCHELOR, 2001).
Existem três métodos de lubrificação sólida. O primeiro método é aquele em que uma
substância com estrutura cristalina lamelar, por exemplo: grafite, é aplicada na interface e
devido as suas propriedades é capaz de reduzir o coeficiente de atrito durante o deslizamento.
Este método de lubrificação sólida foi apresentado por Bragg em 1928. O segundo método de
lubrificação foi sugerido por Bowdem e Tabor em 1954 pela aplicação de metais moles em
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um substrato duro. Em decorrência da espessura do filme do metal mole ser muito fino a área
de contato é determinada pelo substrato duro (STACHOWIAK; BATCHELOR, 2001).
No primeiro método, para um mesmo sistema tribológico, o coeficiente de atrito
dependerá principalmente do tipo de ligação química entre as camadas da substância com
estrutura lamelar. Para o segundo, o coeficiente de atrito dependerá da resistência ao
cisalhamento das asperezas do material mole (STACHOWIAK; BATCHELOR, 2001).
Direção de deslizamento

Lubrificante com
estrutura lamelar

Material
Duro

Material
Duro

Direção de deslizamento

Material
Duro

Filme de metal
mole

Material
Duro

figura 2-40 - Mecanismos de redução de atrito por lubrificação sólida
(STACHOWIAK; BATCHELOR, 2001, p.412)

Segundo Donnet e Erdemir (2004) o critério dureza ≈10GPa tem sido utilizado para
classificar os lubrificantes sólidos em dois grupos, revestimento moles e duros.
No grupo de revestimentos duros, terceiro método, encontram-se como exemplo:
óxidos, carbonetos, nitretos, boretos, diamante e alto hidrogenado DLC (diamond-like
carbon). Revestimentos moles incluem polímeros, metais moles, boretos e os bem conhecidos
sólidos lamelares (DONNET e ERDEMIR, 2004).
Neste trabalho foi utilizado o bissulfeto de molibdênio que é um lubrificante sólido
lamelar. Portanto, o assunto será apresentado com maior detalhes no item a seguir.

2.4.3.1 Lubrificantes Sólidos lamelares

Um lubrificante sólido é aquele que exibe as seguintes características:
•

Estrutura lamelar que deforme a baixos níveis de tensão de cisalhamento.

•

Forte adesão na superfície que será desgastada,

•

Estabilidade das propriedades físicas e químicas sob as condições de trabalho.

Nem todas as substâncias com estrutura lamelar apresentam a capacidade de reduzir o
coeficiente de atrito. A mica apresenta forte ligação interlamelar devido às ligações
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eletrostáticas que surgem entre os íons de potássio e oxigênio. Por outro lado, o talco, o
bissulfeto de molibdênio e a grafite possuem ligações interlamelares fracas, figura 2-41

figura 2-41 - Ligações atômicas interlamelares (STACHOWIAK; BATCHELOR,
2001)

Além das ligações interlamelares fracas os lubrificantes sólidos precisam apresentar
uma forte adesão na superfície que será desgastada, figura 2-42. Aqui o talco se distancia de
seus concorrentes. Durante o escorregamento o talco por ser mole não consegue se fixar
mecanicamente na superfície.

figura 2-42 - Efeito da adesão do lubrificante sólido na superfície desgastada
(STACHOWIAK; BATCHELOR, 2001)

Apesar da similaridade da estrutura lamelar da grafite, do bissulfeto de molibdênio e
do talco, quando utilizadas como lubrificante no deslizamento do aço demonstram
propriedades muito diferentes. O coeficiente de atrito da grafite e do bissulfeto de molibdênio
permanece na faixa de 0,1 a 0,3 até 400ºC, o talco apresenta alterações significativas no
coeficiente de atrito a partir de 200ºC, figura 2-43 .
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figura 2-43 – Influência da temperatura no coeficiente de atrito de lubrificantes
sólidos (STACHOWIAK; BATCHELOR, 2001)

No ar a grafite e o bissulfeto de molibdênio sofrem alterações a partir de 500ºC devido
à rápida oxidação. No vácuo e temperatura até 800ºC o coeficiente de atrito da grafite é de 0,4
e é muito maior que no ar. Para o bissulfeto de molibdênio o coeficiente de atrito é de 0,2. A
partir de 800ºC o bissulfeto de molibdênio é decomposto em molibdênio e enxofre.
Dentre os lubrificantes sólidos os mais conhecidos são a grafite e o bissulfeto de
molibdênio (MoS2) e o politetrafluoretileno (PTFE) podendo ser utilizados como material de
mancal, ou como fina camada ou ainda incorporada a materiais para mancal. (HUTCHINGS,
1992). No bissulfeto de molibdênio a ligação entre as camadas de átomos de enxofre é devida
somente às forças de van der Walls sendo mais fraca que as ligações da grafite
(HUTCHINGS, 1992). Em ambos as ligações entre os átomos de uma mesma camada são
fortes (tipo covalente) e entre as camadas são fracas, figura 2-44.

figura 2-44– Estrutura lamelar (a) grafite e (b) bissulfeto de molibdênio
(HUCTHINGS, 1992)
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Para ambos o aumento de velocidade de deslizamento provoca uma redução da carga
em que ocorre a falha por “scuffing”.
Durante o processo de formação do filme de lubrificante de bissulfeto de molibdênio
(MoS2) ocorrem várias mudanças no arranjo espacial dos cristais. As análises de estrutura via
raios-x revelam que, durante o deslizamento, os planos (001) dos cristais do MoS2 são
orientados paralelamente à superfície com a qual esta sendo atritado. As análises através da
comparação do coeficiente de reflexão da superfície do filme lubrificante confirmam que é o
mesmo coeficiente de reflexão do plano (001) do monocristal de MoS2 e que para este plano
ocorre o menor valor para o coeficiente de atrito (BRUDNYI e KARMADONOV, 1975).
Devido à anisotropia, o MoS2 apresenta energia de interação diferente para cada
combinação de plano. Entre os planos (001) a energia de interação é na faixa de 20 50ergs/cm2, entre os planos (001) e (100) de 525 – 725ergs/cm2 e entre os planos (100) de
1370 - 1400ergs/cm2. A ligação entre a superfície metálica e o plano (001) é pouco provável
de ocorrer devido às baixas propriedades mecânicas e físicas deste plano, bem como as
ligações com o plano (100) devido à presença de filmes óxidos e adsorvidos na superfície do
metal. Contudo, as superfícies dos metais são duras o suficiente para destruir estes filmes e a
força de interação adesiva entre o plano (100) e a superfície dos metais pode exceder a
2000erg/cm2. Na prática, este é o tipo de interação mais provável de ocorrer (BRUDNYI e
KARMADONOV, 1975).
O arranjo entre as ligações entre o MoS2 e as camadas intermediárias fornece um
gradiente vantajoso de propriedades mecânicas para aplicações tribológicas (BRUDNYI e
KARMADONOV, 1975). Segundo Stachowiak e Bachelor (2001), o plano (100) contêm os
íons de enxofre do bissulfeto de molibdênio que se ligam ao ferro da superfície de aço que
esta sendo desgastada.

2.4.3.2 Falha do filme de bissulfeto de molibdênio

A falha do filme de bissulfeto de molibdênio é um tanto quanto complexa. O efeito da
água para o bissulfeto de molibdênio é considerado desprezível. O emprego de nitrogênio
úmido no lugar do seco provoca um aumento do coeficiente de atrito de 0,1 para 0,2. No ar, a
umidade provoca um efeito similar (STACHOWIAK; BATCHELOR, 2001), conforme figura
2-45.

90

figura 2-45- Variação do coeficiente de atrito do grafite e do bissulfeto de
molibdênio em função da pressão do ar (HUTCHINGS, 1992)

Acreditava-se que o menor valor do coeficiente de atrito no alto vácuo ocorreria
devido à superfície metálica estar livre de filme protetivo. Assim, o deslizamento procederia
entre as camadas de bissulfeto de molibdênio (MoS2). Na presença do ar os gases adsorvidos
fortaleceriam a força de ligação entre as camadas do MoS2 e, por outro lado, enfraquecendo a
ligação entre o MoS2 e o metal devido à formação do filme protetivo na superfície. Isto
favoreceria o desgaste do filme de MoS2 que passa a ser destacado em grande porções da
superfície (MATSUNAGA et al., 1972). Esta observação é também confirmada por Brudnyi e
Karmadonov (1975). Duhovski et al. (1974 apud COHEN et al., 1998) relatam que o aumento
do coeficiente de atrito ocorre, na verdade, devido à oxidação do MoS2 em MoO3 ou óxidos
metálicos mais complexos. Salomon et al. (1964) relatam que não é claro a razão pela qual
uma pequena quantidade de vapor de água é benéfica à resistência do filme de MoS2 apesar
do aumento do coeficiente de atrito. A alta umidade, no entanto, leva a decomposição em
larga escala e, por sua vez, a redução da expectativa de vida do filme.
Conforme Salomon et al. (1964) a falha ocorre devido a um mecanismo mecanoquímico denominado de embolhamento. Logo após a formação do filme ocorre o surgimento
de microbolhas (≅ 1µm). Com o decorrer do tempo o número de bolhas aumenta e ocorre uma
pequena redução do diâmetro. Quando o número de bolhas alcança um valor crítico, inicia o
destacamento. A figura abaixo mostra esquematicamente o mecanismo de falha do bissulfeto
de molibdênio.
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figura 2-46 - Mecanismo de falha do filme de bissulfeto de molibdênio
(STACHOWIAK; BATCHELOR, 2001)

O processo de embolhamento do filme de bissulfeto de molibdênio é acelerado pela
presença de oxigênio da atmosfera. As bordas das lamelas do bissulfeto de molibdênio, antes
de sofrerem a oxidação, são relativamente planas facilitando o escorregamento entre as
camadas. Depois da oxidação, as deformações das bordas dificultam o movimento das
lamelas como mostra a figura 2-47. Assim, o embolhamento do filme é resultado da
ondulação sob tensão compressiva causada pelo impedimento da movimentação de lamelas
devido à oxidação das bordas (SALOMON et al., 1964).

figura 2-47 - Mecanismo de falha do MoS2 - oxidação das bordas
(STACHOWIAK; BATCHELOR, 2001)

2.4.3.3 Método de aplicação

A forma de aplicação é um item muito importante quando se trata de durabilidade da
lubrificação. A princípio sua aplicação é muito simples para se obter baixo coeficiente de
atrito, mas para assegurar uma durabilidade de 1x106 ciclos ou mais, dependerá do método de
aplicação adotado.
Além da durabilidade é essencial para obtenção da reprodutibilidade dos resultados
(SALOMON et al., 1964).
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O método tradicional é a aplicação por meio de pulverização ou, aplicado com
pincel, uma mistura composta de lubrificante e ligante. Os ligantes são substâncias utilizadas
para promover a adesão do lubrificante na superfície. Existem duas classes de ligantes. Uma
classe é aquelas que endurecem à temperatura ambiente e a outra classe que endurece por
aquecimento.
O método moderno, aplicado por eletrodeposição e por desintegração do cátodo
(sputtering), surgiu das necessidades das aplicações aeroespaciais. Esta técnica de deposição a
vácuo tem a vantagem que são eliminadas as principais fontes de contaminação (oxigênio e
água) (STACHOWIAK; BATCHELOR, 2001,).

2.4.3.4 Lubrificantes sólidos como aditivos de óleo

A grafite e o bissulfeto de molibdênio podem ser misturados a óleos e graxas. O fato
de misturar o bissulfeto de molibdênio a um óleo pode tornar a mistura mais viscosa, mas isto
não caracteriza uma graxa. A graxa não é apenas um óleo mais viscoso, possui em sua
composição espessantes que tem função de produzir uma estrutura coloidal estável ou gel
(STACHOWIAK; BATCHELOR, 2001). O lubrificante sólido mais comumente utilizado
para ser adicionado ao óleo é o bissulfeto de molibdênio em concentrações que variam de 1 a
5% do peso para formar uma dispersão no óleo. Esta forma apresenta resultados mais
satisfatórios quando aplicada em condições severas do que em condições moderadas.
O óleo no qual se mistura o bissulfeto de molibdênio não deve conter aditivos à base
de enxofre, de zinco, detergente ou dispersante.
O mecanismo de lubrificação pelo qual o bissulfeto de molibdênio adicionado ao óleo
tem sido pouco estudado. Segundo Rolek et al. (1985 apud STACHOWIAK e BATCHELOR,
2001), acredita-se que o bissulfeto de molibdênio tenha uma função complementar para os
agentes ativadores da superfície (“surfactants- surface-active agents”) que são os ácidos
graxos, por ex. láurico, mirístico, esteárico entre outros. Assim, numa superfície que esteja
livre de “surfactants” que bloqueiem a adesão das lamelas do bissulfeto de molibdênio ou que
a temperatura seja tal que provoque dessorção dos surfactants, naturais ou artificiais, ocorre a
formação de filme, figura 2-28.
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figura 2-48- Mecanismo de lubrificão do bissulfeto de molibdênio em suspensão
no óleo (STACHOWIAK; BATCHELOR, 2001).

A importância do efeito da temperatura para que ocorra a dessorção de “surfactants”
da superfície foi também relatada por Masuda e Honda (2003) em um sistema esfera de
diamante/monocamada Ag/Si(111). Neste sistema o hidrogênio é introduzido para ser
adsorvido pela superfície de silício e funciona como lubrificante devido sua fraca ligação com
o C do diamante, e neste caso, proporcionando coeficiente de atrito de 0,003. Quando o
sistema é aquecido a 600°C ocorre a dessorção do hidrogênio e coeficiente de atrito passa
para 0,4.

2.4.4 Influência da topografia na tribologia

Como visto no item 2.4.2 - Lubrificação- a rugosidade combinada Rq tem efeito
significativo no regime de lubrificação. Contudo, a rugosidade Rq é apenas uma das
características da superfície que afetam o desempenho funcional.
Sonntag (1959 apud SALOMON et al., 1964) estudou a eficiência do bissulfeto de
molibdênio (MoS2) em pó aplicado em dois tipos de textura de superfície (jateada e polida) e
relata a maior resistência do filme de MoS2 em superfície jateadas.
Whitehouse (1994) relata que o efeito da topografia na lubrificação é certo e que
existem trabalhos desde a década de 70. Várias questões são estabelecidas, muitas delas
relacionadas aos efeitos dos parâmetros de rugosidade 2D e, especialmente, do efeito da
topografia da superfície dos parâmetros de rugosidade 3D. Whitehouse (1994) relata apenas
os trabalhos relacionados ao efeito da topografia para a lubrificação fluida. Segundo Suh et al.
(1994) em sistemas tribológicos onde ocorre deslizamento, uma das principais causas da
elevação da força de atrito é a geração e presença de resíduos na interface. Assim para este
tipo de sistema a principal função do lubrificante seria a remoção de resíduos de desgastes da
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interface e prevenir a aglomeração. Em casos em que a aplicação do lubrificante não é
possível as ondulações são uma alternativa a ser considerada
A superfície ondulada é composta de microsulcos orientados perpendicularmente à
direção de deslizamento (SUH et al., 1994).
As ondulações têm as seguintes funções:
•

Coletar os resíduos de desgaste, eliminado-as da interface e reduzindo o efeito
de sulcamento e deformação;

•

Atuar com reservatório de lubrificante (SUH et al., 1994).

Masuko et al. (2003) investigaram o efeito da orientação da rugosidade no regime de
lubrificação mista e limite. Estes pesquisadores confirmam que para ensaio do tipo cilindro
contra disco imerso em óleo, os sulcos orientados transversalmente ao movimento de
deslizamento conferem um filme hidrodinâmico maior que os sulcos orientados
longitudinalmente e que pode ser percebido pela redução do coeficiente de atrito, figura 2-49.

figura 2-49 – Influência da orientação dos sulcos no coeficiente de atrito
(MASUKO et al., 2003)

Segundo Masuko et al. (2003), para baixa velocidade de deslizamento (5µm/s), nos
contatos que ocorrem nos picos de rugosidade dos sulcos transversais a pressão de contato é
muito alta o que, conforme a equação de Barus, acarreta aumento de viscosidade local do óleo
e, conseqüentemente, um aumento da espessura do filme lubrificante. Para este caso em que
lubrificante fluido consegue ser mantido nos microcontatos (picos de rugosidade) o regime é
microelastohidrodinâmico.
Petersson e Jacobson (2003) também realizaram testes com sulcos transversais ao
movimento de deslizamento alternado em sistema de esfera de aço/placa de silício com
cavidades. As placas de silício foram testadas com revestimento de TiN e de DLC. Para
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ensaios a seco e SiC/TiN a textura reduziu o atrito, pois retira da interface os resíduos de
desgaste, mas para o SiC/DLC (diamond-like carbon) a textura remove o tribofilme formado
elevando o coeficiente de atrito. Portanto, dependendo da situação, a texturização da
superfície pode prejudicar o sistema tribológico.
Wang et al. (2001) determinaram o efeito da porcentagem da área das cavidades no
coeficiente de atrito e a carga crítica para transição do regime hidrodinâmico para misto para
o deslizamento entre faces planas de cilindro de SiC lubrificado com água. Anos depois,
Wang et al. (2003) propuseram um mapa da carga crítica para transição do regime
hidrodinâmico para misto que leva em consideração a geometria da cavidade (da relação
profundidade/diâmetro) e porcentagem de área para transição.
O efeito da ondulação na distribuição da pressão na zona de contato foi investigado
por Seabra e Berthe (1987 apud Whitehouse, 1994). Como já esperado, o máximo da
distribuição de pressão corresponde aos picos de ondulação. Devido à complexidade da
topografia real da superfície, esta foi simplificada por uma curva gerada em computador que
obedece a uma função co-seno.
Este texto apresentou rapidamente as variáveis que podem influenciar o desgaste por
deslizamento, e por sua vez, o desempenho funcional dos componentes manufaturados. Este
desempenho funcional dependerá do sistema tribológico em que ele estará sujeito, por
exemplo, uma superfície para vedação deve, obrigatoriamente, apresentar características da
Integridade da Superfície (IS) diferentes daquela que será aplicada para matriz de forjamento.
Uma vez conhecido o sistema tribológico é possível ajustar as condições de trabalho
do tribômetro para simular as principais características deste sistema e, desta forma, permitir a
observação dos efeitos das características da IS geradas durante o processo de usinagem.
O próximo capitulo – Materiais e métodos – abordará os critérios adotados para
seleção dos materiais, execução dos ensaios de fresamento, de desgaste e os métodos adotados
para caracterização da IS e análise dos resultados.
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3
3.1

MATERIAIS E MÉTODOS
Materiais para ensaio

Visto que o fresamento HSM tem sido aplicado na fabricação de moldes e matrizes,
foi adotado como critério de seleção, materiais que estivessem relacionados a esta área. Após
consulta à literatura e a diversos participantes da cadeia de fabricantes de moldes e matrizes
(Sandvik, Senai – Mário Amato, Brasimet, Villares-Metals, Takata-Petri, Thyssen-Krupp,
Agrosthal, Morcego e Astra) foram selecionados os aços AISI H13 (corpo) e o AISI 1020
(contra-corpo).

3.1.1 AISI H13

O aço AISI H13 pode ser utilizado para molde de injeção de plástico, matriz para
fundição em pressão, para forjamento, para estampagem, corte de chapa à quente e
ferramentas para extrusão (CHIAVERINI, 1979, FALLBÖHMER et al., 2000).
Os corpos-de-prova com dimensões finais de 100 x 20 x 10 mm foram retirados de um
bloco forjado de AISI H13 (VH13-IM - Villares-Metals). Foi tomado o cuidado para que todo
o lote de 70 amostras fosse retirado da mesma face interna do bloco.

figura 3-1 – Separação das amostra do bloco forjado.

A tabela 3-1 informa a composição conforme o certificado de qualidade do fornecedor
(Villares Metals) do AISI H13.
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tabela 3-1 – Composição química do aço AISI H13.
Aço/Liga
VH13IM

C
Si Mn
P
S
Co Cr Mo Ni V W Cu Al
0,39 1,11 0,28 0,019 0,001 0,06 5,09 1,33 0,25 0,81 0,06 0,1 0,02

Valores em % em massa e balanço em Fe.

O tratamento térmico foi realizado em forno de atmosfera controlada (BRASIMET) e
segue os procedimentos da tabela 3-2 .
tabela 3-2 – Procedimento de tratamento térmico do AISI H13.

Etapa

temperatura

tempo

Austenitização

1030 oC

revenimento

540 oC

2h

revenimento

560 oC

2h

pressão
3,6bar

Após o tratamento térmico, foram retiradas seis amostras aleatoriamente do lote e, em
cada amostra, realizadas três medições de dureza. A dureza média calculada foi de HV30 565
±5.
A figura 3-2 mostra a micrografia da estrutura do material após tratamento térmico.

figura 3-2 – Micrografia do aço AISI H13 após tratamento térmico 500vezes –
seção transversal.
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3.1.2 AISI 1020

Obedecendo ao critério estabelecido para a escolha de materiais de ensaio item 3.1, o
aço AISI 1020 foi selecionado por ser um material utilizado para fabricação de peças forjadas
a frio.
O aço AISI 1020 foi adquirido em forma de barras trefiladas a quente com diâmetro de
12,7mm.
A tabela 3-3 apresenta a composição química conforme o certificado de qualidade do
fornecedor (Aços Villares) do AISI 1020.
tabela 3-3 – Composição química do AISI 1020
Aço
1020

C
0,21

Si
0,26

Mn
P
S
Cr
0,42 0,022 0,018 0,08

Mo
0,01

Ni
0,03

Cu
Al
0,04 0,033

Valores em porcentagem em massa e balanço em Fe.

A figura 3-3 mostra a microestrutura da barra de aço AISI 1020.

figura 3-3 – Microestrutura dao aço AISI 1020 - seção transversal – 500x.

As barras foram usinadas em um torno CNC para conferir dimensões e acabamento
homogêneos conforme figura 3-4.
Alguns pinos receberam um pequeno furo de 1mm de diâmetro para montagem do
termopar.
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figura 3-4 – Desenho do pino de AISI 1020

O programa para usinagem dos pinos encontra-se em forma de anexo J.
3.2

Ensaios de fresamento HSM

3.2.1 Ferramenta de corte

A ferramenta de corte adotada foi uma fresa de ponta esférica de diâmetro 16mm, com
1 inserto na qual existem 2 arestas cortantes.
O inserto R216 tem ângulo de saída radial = 0° e ângulo de saída axial = 10°(SANDVIK, 1999). A

figura 3-5 mostra uma foto com as dimensões da microgeometria do inserto R216.

figura 3-5 – Inserto R216 (SANDVIK, 2003) – Detalhe da microgeometria 500x.
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As especificações do porta-ferramenta e do inserto estão na tabela 3-4.
tabela 3-4 – Especificação da fresa e do inserto (SANDVIK, 2004)

Ferramenta

Especificação

Porta - ferramenta - haste de aço

R216F- 16A16S - 063

inserto

R216F-16 40 – classe P20A

A classe P20A possui substrato de grãos finos e revestimento de TiAlN.
O sistema de fixação adotado, do mesmo fabricante das ferramentas, foi o mandril
hidro-mecânico 392.140HM - 40.20.07, item 2.2.3.4.
Não foi objetivo deste trabalho realizar o ensaio de vida da ferramenta. Contudo, o
desgaste da ferramenta foi monitorado pela medição do desgaste de flanco (VB) que não
ultrapassou a 0,1mm. O valor do desgaste de flanco está em conformidade com o nível
inferior da faixa apresentada pela literatura que variou entre 0,1~0,15mm para o fresamento
HSM (AXINTE, 2002; DEWES e ASPINWALL, 2000; FALLBÖHMER et al., 2000,
GHANI et al., 2004, URBANSKI et al., 2000).
A condição de corte utilizada por Fallbömer et al. (2000) é muito semelhante às
utilizadas neste trabalho. Fallbömer et al. (2000) relatam que para o fresamento HSM do H13
(46HRC) com velocidade de corte (vc) = 300m/min, profundidade de corte (ap) = 0,5mm,
penetração de trabalho (ae) = 0,5mm e avanço por dente (fz) = 0,5, desgaste de flanco máximo
(VBmáx.) = 0,15mm, a área usinada = 5000cm2. A ferramenta utilizada foi de inserto de metal
duro revestido com TiAlN, a seco, superfície inclinada de 60º com relação à mesa e diâmetro
de 25,4mm. Neste trabalho, a área usinada total foi de 40cm2. Portanto, a área usinada é muito
menor que relatado por Fallbömer et al. (2000) e, conseqüentemente, a variação da topografia
devido ao desgaste pode ser desconsiderada.

3.2.2 Preparação das amostras para fresamento HSM

Após tratamento térmico, as amostras foram retificadas para garantir o paralelismo.
Foi tomado o cuidado para que, na última passada, fosse removido apenas 0,01mm com o
objetivo de minimizar os danos à integridade da superfície. Este procedimento é importante
para assegurar que a camada alterada seja menor que a espessura do material a ser removida
durante o ensaio. Caso contrário, as características da integridade da superfície fresadas
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conteriam alterações da etapa anterior (retificação) e, assim, induzindo a erros de
interpretação dos resultados da caracterização da superfície.
A seção transversal das amostras retificadas não apresentaram alterações metalúrgicas
significativas, figura 3-6.

figura 3-6 – Micrografia da seção transversal após retificação – amostra 41 1000x

Para certificar que a superfície fresada durante o ensaio não conteria a camada afetada
pelos processos de preparação da amostra , no caso a retificação, foi realizado microdureza na
seção transversal, figura 3-7.
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figura 3-7– Variação da dureza após retificação - amostras 41
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Cada ponto da curva representa a média de 15 medições. A diferença de dureza
encontrada entre a camada a 0,1mm da superfície e o interior foi de HV0,01 16. De qualquer
forma, esta camada foi retirada no fresamento de uniformização do sobremetal.

3.2.3 Dispositivo de fixação das amostras para usinagem

Os ensaios preliminares indicaram que o sistema de fixação apresenta grande
influência no fresamento HSM. Portanto, foi desenvolvido um dispositivo de fixação em
conjunto com o IEAV-ITA conforme figura 3-8.

figura 3-8 – Dispositivo de fixação das amostra para fresamento HSM.

A vantagem do dispositivo acima é que a fixação é realizada pelo aperto da lâmina em
forma de cunha que geram componentes de forças que empurram a amostra contra o
dispositivo que tem as referências retificadas para o posicionamento da amostra. Este
procedimento minimiza o deslocamento durante a fixação e eventuais deslocamentos devido
vibrações ou dilatação da amostra durante a usinagem.
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Apesar dos cuidados com o dispositivo de fixação e a retificação das amostras, antes
de executar o ensaio é realizado um pré-fresamento que consiste na uniformização do
sobremetal e estabilização da aresta de corte. Este procedimento tem por finalidade eliminar
qualquer problema de montagem da amostra no dispositivo provocando deslocamento (por
exemplo, um pequeno cavaco entre o dispositivo e a amostra proveniente do ensaio anterior).
Visto que neste trabalho a profundidade de corte (ap) é de 0,2 a 0,4mm, mesmo que o
deslocamento seja de poucos centésimos de milímetros, pode representar uma parcela
razoável da ap e, desta forma, introduzindo erros na caracterização da integridade da
superfície.
Simultaneamente, é realizada a estabilização da aresta cortante que tem por objetivo o
assentamento da forma da aresta para sua forma mais estável (remoção de imperfeições e/ou
irregularidades). Assim, a área total removida em cada ensaio, comentada no item 3.2.2, é a
área removida para uniformização da profundidade de corte e estabilização somada a área da
superfície usinada do ensaio. O pré-fresamento e o ensaio foram realizados com o mesmo
inserto.
A profundidade de corte (ap) adotada para o pré-fresamento foi a mesma do ensaio
realizado em seguida para assegurar que a região estabilizada da aresta fosse a mesma que a
utilizada durante o ensaio. As condições de corte utilizadas nesta operação estão mostradas na
tabela 3-5.

tabela 3-5 – Tabela de condição de corte para o pré-fresamento.

Parâmetro de corte
velocidade de corte

150m/min

profundidade de corte

0,2~0,4mm

penetração de trabalho

0,95mm

avanço por dente

0,05mm/rev

O mesmo cuidado durante a preparação pela retificação foi também tomado para o
pré-fresamento. Foi realizado a microdureza na seção transversal para verificar a intensidade
das alterações (camada branca, deformações plásticas) da preparação (pré-fresamento), figura
3-9.
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figura 3-9 – Variação da dureza devido o pré-fresamento.

Foi constatado que a maior variação foi de HV0,01 12 em relação ao núcleo da peça.
Portanto, a alteração da microdureza provocada pelo pré-fresamento não foi significativa no
intervalo de 0,03 a 0,5mm. Cada ponto da curva representa a média de 15 medições.
As condições de corte do pré-fresamento foram as mesmas que a condição 5 e 7 da
matriz de planejamento, tabela 3-7 , e as alterações (camada branca, deformações plásticas) da
camada abaixo da superfície não foram maior que 0,02mm, figura 3-10.

figura 3-10 – Alterações das camadas devido pré-fresamento.

Portanto, as superfícies geradas durante os ensaios estão totalmente livres das
alterações geradas durante a preparação das amostras conforme mostra o esquema da figura
3-11
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figura 3-11 – Desenho esquemático da remoção da camada contendo alteração do
pré-fresamento.

3.2.4 Condições de corte

A máquina –ferramenta utilizada foi um centro de usinagem Deckel-Maho equipado
com unidade CNC SIEMENS 810D. As características da máquina e o programa
desenvolvido para o fresamento das amostras encontram-se como anexo deste trabalho.
Antes da execução dos ensaios, foi verificado o nível, a retilineidade e
perpendicularidade dos eixos x, y e z. Após uma semana, foi novamente verificado o nível e
feitos os ajustes necessários. Além disso, foi também verificado o avanço e rotação da
máquina.
O método de fresamento adotado foi de contorno, ascendente, concordante, figura
3-12.

figura 3-12 – Método de fresamento.
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As amostras, depois de fixadas no dispositivo, figura 3-8, o ângulo entre peça/mesa foi
de 75o, figura 3-13.

figura 3-13 - Desenho esquemático da posição da ferramenta e superfície da peça

Os parâmetros de corte seguiram a recomendação do fabricante das ferramentas para
fabricação de moldes e matrizes para forjamento e estão em conformidade com a faixa
utilizada por outros pesquisadores (ALTAN et al., 1998; AXINTE e DEWES, 2002).
Foram selecionados dois níveis para cada parâmetros de corte, tabela 3-6.

tabela 3-6 – Tabela de parâmetro de corte

Parâmetro de corte

Nível 1

Nível2

velocidade de corte (vc) – m/min

150

300

profundidade de corte (ap) – mm

0,2

0,4

penetração de trabalho (ae) – mm

0,35

0,95

avanço por dente (fz) – mm

0,05

0,25

Os ensaios foram realizados a seco. O ar comprimido foi utilizado apenas com o
objetivo de evitar o recorte do cavaco. O efeito do ar comprimido não foi analisado visto que
o seu efeito não é significativo na condição utilizada conforme relatado por Braghini (2000).
A determinação da penetração de trabalho (ae) foi baseada na altura de crista (ac)
adotado na fabricação de moldes e matrizes que gira em torno de 0,001 a 0,007 mm. A
penetração de trabalho pode ser calculada conforme a equação ( 2-4).
Durante os ensaios os cavacos foram separados para posterior correlação das
condições de corte com as características da integridade da superfície.
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Os ensaios de usinagem seguiram as condições de 1 a 16 com as combinações dos
níveis dos parâmetros de corte conforme a tabela 3-7
Para cada condição de usinagem foi executada uma repetição e a seqüência de
execução foi aleatória por meio de sorteio.
tabela 3-7– Matriz de planejamento para fresamento – matriz 24.
Condição vc (m/min) ap (mm)

ae (mm)

fz (mm)

1

150

0,2

0,35

0,05

2

300

0,2

0,35

0,05

3

150

0,4

0,35

0,05

4

300

0,4

0,35

0,05

5

150

0,2

0,95

0,05

6

300

0,2

0,95

0,05

7

150

0,4

0,95

0,05

8

300

0,4

0,95

0,05

9

150

0,2

0,35

0,25

10

300

0,2

0,35

0,25

11

150

0,4

0,35

0,25

12

300

0,4

0,35

0,25

13

150

0,2

0,95

0,25

14

300

0,2

0,95

0,25

15

150

0,4

0,95

0,25

16

300

0,4

0,95

0,25

Amostras que apresentaram coeficiente de variação maior que 10% para rugosidade
Ra foram fresadas novamente.
Para evitar a oxidação da superfície, após a usinagem, cada amostra recebeu uma fina
camada de óleo na superfície. Em seguida, foram embaladas, para proteção da superfície
usinada, e armazenadas em um dessecador.

3.2.5 Caracterização da superfície usinada

Para a caracterização da IS foi utilizada a meia fração da matriz da tabela 3-7.
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3.2.5.1 Preparação de amostras para caracterização da IS

As amostras após usinagem foram cortadas na direção transversal em quatro porções,
figura 3-14. As extremidades, de aproximadamente 20mm, foram descartadas, pois são
consideradas regiões instáveis devido à entrada e saída da ferramenta de corte. Uma parte foi
destinada ao ensaio de desgaste e outra parte para caracterização da integridade da superfície.

figura 3-14 – Separação das amostras fresadas.

Uma serra de precisão com disco adiamantado (ISOMET – 4000 - Buehler) foi
utilizada para separação das amostras de forma conveniente para evitar danos à seção
transversal conforme tabela 3-8.
tabela 3-8 – Parâmetros de corte para serra de precisão.

Parâmetro
Rotação do disco (rpm)

4000

Velocidade de avanço (mm/min)

2,0

Fluido de corte (1:20)

sintético

As amostras após a separação apresentam as dimensões 30x20mm por 10mm de
espessura.
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Os ensaios preliminares indicaram que as alterações provocadas pela usinagem
ocorrem muito próxima à superfície (100 a 200 µm), exigindo cuidados especiais para a
observação das bordas. Portanto, as amostras foram embutidas em resina epóxi com carga
mineral (DUROFAST – Struers), que ajuda a minimizar o abaulamento das bordas.
Este procedimento tem como objetivo a obtenção de planicidade para manutenção do
foco em ampliação elevada e para medição de microdureza próximo a borda.
As preparações das amostras metalográficas consistiram nas seguintes etapas:
Lapidação – Esta etapa foi realizada em uma lapidadora Engis – Hypres. – IPEN.
tabela 3-9 – Ajuste da lapidadora

lubrificante:

glicerina + álcool isopropílico (1:4)

pressão

1psi

intervalo solução + abrasivos

80s

intervalo lubrificante

40s

defasagem entre solução / lubrificante:

20s

duração do pulso:

1s

tabela 3-10 – Etapas de lapidação

granulometria

tempo

carga

6µm

30min.

1,5kg

1µm

15min

1,3kg

1µm

15min

0.5kg

1 µm

15min

0,1kg

Polimento – Importante nesta fase é realizar o polimento sem afetar a planicidade
obtida na etapa anterior. Para tanto, adotou-se uma técnica especial (MD - Struers) que
consiste no pano de polimento colado em uma chapa de metal e a base do prato da politriz
retificada com manta magnética.
tabela 3-11 – Etapas de polimento

Pano

Tempo de polimento

Mol

2min

Chen

1min
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3.2.5.2 Medição da rugosidade

Perfilometria 2D

As medições de rugosidade 2D foram executadas conforme recomendações da norma
NBR-6405 (1988) que trata da rugosidade e a tabela 3-12. Foi selecionada a condição de corte
2 e sobre a superfície fresada, foram realizadas 100 medições no sentido transversal ao
movimento de avanço (50 medições na amostra 22 e 50 medições na réplica amostra 32).
Após aplicação de testes estatísticos nos resultados da rugosidade Ra, os cálculos indicaram
que 6 medições/amostra seriam representativas (os cálculos encontram-se no anexo 7.4).
Assim, nas medições de rugosidade das amostras obtidas com outras condições de corte foram
executadas 6 medições.
A direção transversal ao avanço para medição da rugosidade é a direção normalmente
adotada para caracterizar a textura da superfície usinada (ISO 4287:1996 apud TRUMPOLD e
HELDET, 1997).

tabela 3-12 – Parâmetros de ajuste do perfilômetro 2D Kosaba.

Parâmetro
Velocidade de deslocamento do apalpador

0,5mm/s

Cut-off

0,8mm

Comprimento amostral

4mm

filtro

Gauss (ASME)

Norma

ISO97/JIS2001/ASME95

Perfilometria 3D

Para a medição da rugosidade 3D foi utilizado um perfilômetro 3D equipado com
sensor óptico (método autofoco) – UBM-Microfocus Expert do Laboratório de Tribologia e
Materiais da Universidade Federal de Uberlândia. Para verificar a área adequada para foram
executadas algumas medições preliminares e chegou-se a valores de ajuste conforme a tabela
3-13.
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tabela 3-13 – Parâmetros de ajuste do perfilômetro UBM

Parâmetro
Área varrida

4 x4 mm

velocidade de deslocamento do apalpador

0,3mm/s

taxa de aquisição

300p/s

Deslocamento entre perfis

0,01mm

Uma vez adquiridas as informações do perfilômetro elas foram processadas no
programa Mountains Map (versão demonstração). Aqueles parâmetros que apresentaram
dispersões elevadas não foram utilizados para análise. Assim, os parâmetros adotados no
trabalho estão na tabela 3-14.

tabela 3-14 – Parâmetros de rugosidade 3D utilizados.

Parâmetros de amplitude

Sa2, Sq, Sz

Parâmetros de distribuição de amplitude

Ssk e Sku

Parâmetros espaciais

Sds, Str

Parâmetros funcionais

Spk, Sk, Svi

Os parâmetros de rugosidade utilizados neste trabalhos estão descritos, em detalhes, na
forma de anexo no item 7.1.
Normalmente, os parâmetros de rugosidade utilizados para análise são filtrados pelo
“cut-off” conforme determinado na norma NBR-6405. Desta forma, sinais que são
considerados perturbações, tais como a ondulação, são filtrados.
Contudo, para este trabalho a ondulação é muito importante e, portanto, para análise
dos parâmetros 3D foram utilizados os dados brutos.
O perfil bruto é composto do perfil de ondulação e de rugosidade, figura 3-15. Se uma
superfície plana for aproximada contra o perfil de rugosidade da figura 3-15 c, o primeiro pico

2

Apesar dos esforços dos grupos de pesquisas em reduzir o número de parâmetros de rugosidade de

amplitude para apenas dois, o Sq e o Sz (Griffthis, 2001), vários artigos da área de usinagem continuam a utilizar
o Ra, que no 3D é o Sa. Portanto, nas análises e medições da rugosidade 3D, o Sa foi incluído para possibilitar a
comparação com outros trabalhos realizados.
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a entrar em contato será aquele marcado com um círculo. Este pico ocupa a coordenada 2,5
mm no eixo x.
Observando-se perfil bruto, nota-se que o pico da coordenada 2,5mm encontra-se
dentro de um sulco de usinagem e que, na realidade, os primeiros picos a entrarem em contato
serão os picos marcados com uma série de círculos, que se encontram nos cumes do perfil
bruto, figura 3-15a.
Portanto, para análise e cálculo dos parâmetros de rugosidade foi considerado o perfil
bruto.

figura 3-15 – Perfil bruto condição 6 amostra 42.

3.2.5.3 Medição de microdureza
Medição da dureza na seção transversal

O equipamento utilizado foi um microdurômetro instrumentado Fisherscope HV100.
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As amostras antes de serem atacadas foram utilizadas para a medição de dureza na
seção transversal para avaliar a extensão das alterações das camadas abaixo da superfície
usinada.
As indentações foram realizadas respeitando a distância de três diagonais da borda e
entre as indentações. Este procedimento é tomado para evitar a região de tensão provocada
pela indentação vizinha. Foi adotada uma carga de 100mN. Para esta carga a diagonal da
indentação foi de 0,006mm. Portanto, respeitando a distância mínima de 3x a diagonal, a
primeira camada da superfície foi de 0,03mm.
Carga menor que 100mN, devido à pequena indentação, permite avaliar as regiões
mais próximas da borda. Contudo, são sensíveis e apresentaram grande dispersão. Para carga
de 200mN as medições são mais robustas. Contudo, devido ao aumento da diagonal da
indentação as camadas próximas à borda não podem ser avaliadas.
Para levantar o perfil de variação de dureza, as indentações foram realizadas a 0,03;
0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 e 0,5mm da superfície usinada.
Medição da dureza superficial

Para medição da dureza na superfície das amostras fresadas foi utilizado também o
microdurômetro instrumentado Fisherscope HV100.
As amostras foram polidas por apenas 10s, o suficientemente para gerar uma região
plana para medição da microdureza.
Nesta etapa, para minimizar a dispersão foram realizadas 30 medições na superfície
para cada amostra.

3.2.5.4 Medição da camada branca

Para medição da espessura da camada branca, as amostras fresadas e embutidas foram
atacadas com solução Vilella por 10s e observadas em um microscópio óptico Olympus com
ampliação de 1000x. Cada ponto lançado no gráfico de espessura de camada branca
corresponde a três medições de espessuras máximas observadas para cada condição.

3.2.5.5 Medição da tensão residual

As amostras destinadas à medição de rugosidade foram, posteriormente, utilizadas
para a medição de tensão residual. O difratômetro de raios-X utilizado foi do CCTM-IPEN.
As constantes utilizadas para medição foram conforme a tabela 3-15

114

tabela 3-15 – Características da medição de tensão residual.

Constantes
E
δ
Plano
radiação
Área do feixe.
Passo:
Ângulo de varredura θ

210000MPa
0,29
211
cromo (k-alfa)
2 x 2mm
0.04º/min
152 a 157.5

Em cada amostra foi selecionada uma área onde foram realizadas 13 medições de
tensão residual alterando o ângulo de ψ (valores discretos de 10 em 10 graus) de onde é
obtido a média e o desvio padrão para a leitura. As medições de tensão residual foram
executadas apenas na superfície usinada, antes do ensaio de desgaste. As especificações do
equipamento encontram-se no anexo 7.9.9.

3.2.5.6 Medição da densidade de cavidades na superfície usinada

As cavidades são depressões que surgem devido a trajetória da ferramenta durante o
fresamento. Para medição da densidade das cavidades foi utilizada uma lupa Nikon com
iluminação radial, ampliação de 10vezes e amostra inclinada de 22,5º. As observações das
superfícies fresadas das amostras na posição horizontal não permitiram distinguir as
cavidades. Portanto, a amostra fresada foi posicionada de tal forma que, quando a iluminação
atingir a superfície, crie o efeito de sombras devido às irregularidades da cavidades e permita
a sua contagem, figura 3-16.

figura 3-16 – Medição da densidade de cavidades. a) iluminação peça no plano b)
peça inclinada de 22,5º Efeito da iluminação inclinada – condição 7 amostra 43.
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3.3

Ensaios de desgaste

3.3.1 Tribômetro

Foram realizados o nivelamento, a aferição da rotação, do termopar e das células de
carga do tribômetro Plint TE67 antes de ser utilizado.
Para aferição das células de cargas foram desenvolvidos dispositivos especiais para
aplicação de peso morto. Este dispositivo foi de grande importância para confirmar a robustez
do tribômetro com relação à umidade e temperatura. Periodicamente, o equipamento foi
aferido e as leituras foram verificadas em condições de umidade e temperatura diferentes,
conforme figura 3-17.
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figura 3-17 – Influência da umidade e temperatura no leitura das células de carga
da Plint 67.

O período de controle se estendeu por seis meses e, durante o período, as variações das
leituras não ultrapassaram 2% da massa de aferição apesar da oscilação das condições do
ambiente.

3.3.2 Dispositivo de fixação de amostra para ensaio de desgaste

Para fixação da amostra de 30x20mm foi desenvolvido um dispositivo especial
conforme a figura 3-18. Para fixação da amostra basta o aperto do elemento em vermelho.
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figura 3-18 – Dispositivo de fixação de amostra para Plint TE 67.
3.3.3 Condições do ensaio de desgaste por deslizamento

Para os ensaios de desgaste a temperatura e umidade foram controladas dentro de
faixas conforme tabela 3-16.
tabela 3-16 – Variáveis de ambiente controlados.

Variável de ambiente controlada
temperatura

24±5ºC

Umidade relativa

50±5%

A figura 3-19 mostra um desenho esquemático do ensaio de desgaste pino-placa na
configuração de movimento alternado.

figura 3-19 – Desenho esquemático do ensaio de desgaste pino-placa com
movimento alternado
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Neste ensaio o pino realiza o movimento alternado sem deslocamento lateral, ou seja,
os danos na trilha de desgaste aumentam com o tempo.
Os parâmetros para ensaio de desgaste seguem a tabela abaixo.
tabela 3-17 – Parâmetros do ensaio de desgaste do ensaio de desgaste pino-placa com
movimento alternado

Parâmetros do ensaio de desgaste
Carga

400N

Curso

12mm

Velocidade de deslizamento

0,02m/s

Freqüência de aquisição

10Hz

A direção do movimento do pino foi no sentido transversal ao sentido de avanço da
ferramenta durante a usinagem, figura 3-20.

figura 3-20 – Direção do movimento do pino (contra-corpo) sobre a superfície
usinada (corpo)

A carga aplicada (F) durante o ensaio foi calculada a partir da equação abaixo
F = P. Areal

( 3-1)

A pressão de contato (P) foi baseada nas simulações pelo método de elementos finitos
(MEF) do forjamento a frio de cruzetas de AISI 1020. Conforme resultados da simulação,
figura 3-21, para velocidade de forjamento de 0,015m/s, a pressão de contato normal máxima
alcança a ordem de 1500 N/mm2 (WEISHEIMER et al., 2005).
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figura 3-21 – Janela de simulação MEF para tensões normais para forjamento à
frio (WEISHEIMER et al., 2005).

Nos ensaios preliminares, para a superfície fresada pela HSM a área de contato real
para diâmetro de 2,5mm do pino (contra-corpo) foi de aproximadamente 0,24 mm2. No anexo
7.8 está relatado com mais detalhes o procedimento utilizado para determinação da pressão de
contato real.
Portanto, segundo a equação ( 3-1) a carga a ser aplicada seria de 360N. Foi adotado
400N como o valor da carga a ser utilizada nos ensaios que representa a força aplicada
necessária para a realização do forjamento a frio de cruzetas de AISI 1020 conforme a
simulações pelo método de elementos finitos (MEF).
A velocidade de deslizamento foi de 0,02m/s. Velocidades menores não são adequadas
para utilização na Plint devido à instabilidade do sistema de acionamento.
O lubrificante utilizado foi uma mistura de bissulfeto de molibdênio e óleo mineral
sem aditivos (Shell vítrea 100).

3.3.4 Preparação das amostras fresadas para desgaste.

Antes de cada ensaio de desgaste, as amostras fresadas (corpo) de AISI H13 foram
lavadas em solvente para remoção da camada de óleo protetivo e, em seguida, limpadas
ultrasonicamente em banho de álcool por 3 minutos.
Os pinos de AISI 1020 (contra-corpo) forma submetidos à estabilização antes de cada
ensaio em lixas na seqüência 320, 400, 600 e carga de 10N com velocidade de 0,02m/s.
Após a aplicação de uma camada de lubrificante nas amostras fresadas de AISI H13
(corpo), os ensaios foram executados em seqüência.
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O motivo é que após ensaio de desgaste, as trilhas apresentam adesão e rebarbas que
impedem a reaplicação do lubrificante. As características do lubrificante e o método de
aplicação encontra-se no anexo 7.6.
Os ensaios de desgaste foram executados em duas etapas.
A primeira etapa consistiu em determinar a classificação das condições de corte para
as quais as amostras foram fresadas (corpo) em função do seu desempenho tribológico.
Entende-se aqui como desempenho tribológico o cumprimento da superfície de suas
funções com relação ao atrito, desgaste e lubrificação. Para que os desempenhos possam ser
passíveis de comparação, foi estabelecido como critério de fim de vida o tempo necessário
para a curva de desgaste alcançar o coeficiente de atrito (µ = Ft/Fn) de 0,2, figura 3-22.
Nos gráficos de coeficiente de atrito em função do tempo cada ponto é a média de pelo
menos 3 ensaios que geram curvas como a figura 3-22.
0,7

Coeficiente de atrito

0,6

0,5

0,4

0,3
Critério para fim de vida

0,2

da superfície fresada

Tempo para
alcançar o critério

0,1

0,0
0

100

200

300

400

500

600

700

800
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figura 3-22 – Definição de desempenho tribológico na curva de desgaste

A segunda etapa teve como objetivo avaliar os mecanismos de desgaste que atuaram
nas superfícies fresadas (corpo) pela HSM e assim entender com maior profundidade as
funções das características da superfície. Para este fim, foram selecionados amostras com
desempenhos extremos.
Os ensaios foram realizados com os mesmos cuidados que a primeira etapa com a
diferença de interromper os ensaios em momentos preestabelecidos, a saber:
•

10s após o início do ensaio;

•

período de estabilização;

•

coeficiente de atrito de 0,2;
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•

coeficiente de atrito de 0,5.

Após cada ensaio interrompido, foram coletados os resíduos de desgaste e
documentado os danos gerados nas trilhas.

3.4

Análise dos resultados

Para determinar os efeitos principais dos parâmetros de corte sobre as características
da integridade da superfície (item 4.2) e sobre o desempenho tribológico (item 4.4) foi
utilizado a análise da variância.
Os experimentos de desgaste seguiram o planejamento fatorial fracionários do 24-1
(linhas em cinza) da tabela 3-7 (BARROS NETO et al., 2002).
Como ferramenta de decisão foi utilizado o teste F com nível de 95% de confiança
(PHADKE, 1989; ROSS, 1991). As tabelas resumos da ANOVA encontram-se na forma de
anexo no item 7.3. Apesar das tabelas quantificarem as interações entre os parâmetros de
corte elas não foram utilizadas para as análises.
Para a análise das características da integridade da superfície (IS) sobre o desempenho,
não foi utilizada a análise da variância, visto que, a IS é o parâmetro dependente. Contudo, as
discussões foram consolidadas através das informações obtidas pela caracterização da IS.
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4

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Este capítulo foi dividido em 4 partes de forma a satisfazer o objetivo principal e
secundário deste trabalho.
A primeira parte, trata da influência dos parâmetros de corte sobre as características da
superfície. Esta etapa cumpre o primeiro objetivo secundário.
A segunda parte envolve os resultados referentes à influência das características
superficiais sobre o desgaste. Esta etapa atende ao segundo objetivo secundário.
A terceira etapa fecha o ciclo com as análises da influência dos parâmetros de corte
sobre o desgaste. Esta etapa atende o objetivo principal.
A quarta parte permeia todo o trabalho nos conceitos da tribologia. Nesta parte foi
possível estender os fundamentos da usinagem para além das fronteiras tradicionais e
entender não somente como usinar bem, mas também porque usinar bem.

4.1

Influência da perfilometria 2D ou 3D nos parâmetros de rugosidade.

Antes de expor as análises da influência dos parâmetros de corte sobre a rugosidade,
será apresentado a influência da perfilometria 2D e 3D nos resultados da medição de
rugosidade. A perfilometria 2D foi a primeira escolha, visto que o equipamento disponível no
LFS-USP permite sua realização. Durante a evolução das análises dos resultados surgiram
questões que levaram à adoção da perfilometria 3D.
Os parâmetros de rugosidade utilizados neste trabalhos estão descritos, em detalhes, na
forma de anexo no item 7.1.
Como já comentado, a literatura consultada que se propõem a abordar a integridade da
superfície (IS), normalmente se restringe aos parâmetros de amplitude Ra, Rz, Rt, Rq. Poucos
são os trabalhos que utilizam outros grupos de parâmetros para descrever as superfícies
fresadas pela HSM e eles, tão pouco, expõem a forma que os parâmetros de corte influenciam
os diferentes grupos de parâmetros de rugosidade. Os trabalhos, geralmente, apenas relatam
os valores dos parâmetros Rsk e Rku encontrado para processos de fabricação sob
determinadas condições (EL-WARDANY, 2000b; GRIFFITHS, 2001; MANCOSU, R.D.,
2005; RECH e MOISAN, 2003, VIVANCOS et al., 2004). Portanto, nem sempre será
possível uma comparação dos resultados obtidos aqui com resultado de outros trabalhos.
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4.1.1 Limitação da perfilometria 2D na determinação dos parâmetros de rugosidade

Conforme o item 3.2.5 do capítulo de Materiais e Métodos, as medições de rugosidade
2D foram executadas conforme a NBR-6405 (AISI, 1988). Para verificar a influência dos
parâmetros de corte nos parâmetros de rugosidade foi utilizado um programa de análise
estatística que foi alimentado com 12 leituras, sendo seis da amostra e seis da réplica, item
3.2.5.2. Os resultados das medições 2D estão na tabela 7-20. A média dos resultados e os
desvios-padrão encontram-se na tabela 4-1.
tabela 4-1 – Leitura das medições da perfilometria 2D (tamanho amostral – 6 medições).

Para amostras direcionais estacionárias as medições 2D não foram satisfatórias.
Nenhum dos 14 parâmetros de rugosidade medidos apresentou desvio padrão acima de 10%,
como se vê para a condição. 6 – cp42, na tabela 4-1. Contudo, para as medições das
superfícies direcionais não-estacionárias exemplificadas pela condição11 - cp51 da tabela 4-1,
o número de parâmetros com desvios padrão acima de 10 % aumentam para 8, com elevação
do níveis do coeficiente de variação para quase todos os parâmetros.
Para que o resultado das medições de rugosidade seja estatisticamente representativo,
para um nível de confiança especificado, é necessário determinar o tamanho da amostra (N).
Com esse objetivo, foi utilizado o Ra por ser um dos parâmetros de rugosidade utilizados com
maior freqüência para caracterizar superfícies usinadas. A determinação do tamanho amostral
para um nível de confiança de 95% está detalhada no item 7.4. Esta decisão não foi adequada,
pois para caracterizar a topografia outros parâmetros de rugosidade são utilizados e
apresentaram níveis de dispersão mais elevados que o Ra. Por exemplo, para manter o mesmo
nível de confiança o número de medidas seria N = 67 para o Rsk, e N = 242 para o Rku, para
condição 2. Como são duas amostras para cada condição, os valores para N dobram. Assim,
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seriam necessárias 482 medições, o que exigiria que o processo de medição fosse
automatizado.
Os parâmetros de amplitude 2D, principalmente os que são resultados médios, não
apresentaram dispersões elevadas e todos aumentam com a penetração de trabalho (ae), figura
4-1.
Parâmetros de amplitude 2D
Mean; Whisker: Mean-,95 Conf. Interval, Mean+,95 Conf. Interval
8
7
6
5
4
3
2
Parâmetros ( µ m)
Ra
Rz
Rq
Rp
Rv
Rt

1
0
0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

ae (mm)

figura 4-1 – Influência da penetração de trabalho (ae) nos parâmetros de
amplitude 2D.

Os resultados de curtose (Rku) estão apresentados na figura 4-2.
Parâmetros de distribuição de amplitude
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05

Rsk , Rku
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02
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00
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0,4

0,5

0,6

0,7
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0,8

0,9

1,0

1,1

Rsk
Rku
IC +/- 95%

figura 4-2 – Medição de rugosidade 2D - Influência da penetração de trabalho
(ae) nos parâmetros de distribuição de amplitude.
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Para a menor penetração de trabalho (ae) ocorreram menores valores de Rku. Este
resultado é contrário ao esperado para perfilometria 2D.
Na realidade, as amostras fresadas (corpo) com menor penetração de trabalho (ae) são
mais lisas e deveriam apresentar um Rku mais elevado. Isso ocorreria porque com a redução
da penetração de trabalho (ae), a amplitude dos sulcos de usinagem diminui, como se pode ver
na figura 4-5 e, conseqüentemente, o perfil bruto apresentaria menor variação na amplitude da
ondulação e, portanto, haveria maior densidade de uma determinada freqüência de amplitude
para essa situação, ou seja, um Rku elevado. Para um aumento da penetração de trabalho (ae),
figura 4-6, ocorreria o efeito oposto. No entanto, o gráfico da figura 4-2 mostra exatamente o
inverso.
O motivo é que a medição da rugosidade foi realizada conforme a NBR-6405 (AISI,
1988) que recomenda a utilização do filtro de comprimento de onda limite (λc) “cut-off”. O
“cut-off” determina o comprimento da onda senoidal para o qual o filtro de onda transmite
apenas 75% do valor real da amplitude da ondulação e o critério para seleção do valor para o
“cut-off” pode ser: a distância entre sulco, Ra ou Rz (AISI, 1988). No caso deste trabalho,
para perfilometria 2D, foi adotado “cut-off” = 0,8mm.
A figura 4-3 e figura 4-4 mostram os perfis utilizando o “cut-off”.

figura 4-3 - Perfil de rugosidade, cut-off=0,8mm, condição 4 amostra 40.

figura 4-4 – Perfil de rugosidade, cut-off=0,8mm, condição 6 amostra 42.

A figura 4-5 e figura 4-6 mostram os perfis anteriores sem o efeito do filtro de onda.
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figura 4-5 - Perfil bruto condição 4 amostra 40 – ae =0,35mm.

figura 4-6 – Perfil bruto. condição 6 amostra 42 – ae = 0,95mm.

Pode-se observar que a utilização do filtro provoca a redução da amplitude da
ondulação (sulco de usinagem) de todos os perfis. Tomando para exemplo as condições 4 e 6,
a redução ocorre de forma mais intensa para o perfil da condição 6, figura 4-4, que no perfil
da condição 4, figura 4-3. Isto ocorre porque o perfil da condição 6, figura 4-4, apresenta
comprimentos de onda maiores que o “cut-off” que são filtrados (transmitido apenas 75%).
O programa para perfilometria 3D permite a obtenção de perfis bidimensionais da
superfície e a partir destes, pode-se calcular os parâmetros de rugosidade 2D. A tabela 4-2
mostra as médias dos resultados de medição do Rku através da perfilometria 2D (com filtro
cut-off) e para a perfilometria 3D (sem filtro cut-off).
tabela 4-2 – Influência do “cut-off” no Rku.
Perfilometria
cut - off
Condição
ae

1
4
10
11

0,35
0,35
0,35
0,35

Média

6
7
13
16
Média

0,95
0,95
0,95
0,95

2D
0,8
Rku
2,34
3,24
2,14
2,58
2,58
5,23
4,06
3,16
4,93
4,35

3D
------Rku
2,57
2,82
2,38
2,66
2,61
2,28
2,25
1,91
2,31
2,19
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Pode-se observar na coluna 2D da tabela 4-2 que o Rku para amostras com ae =
0,95mm (penetração de trabalho) são maiores que as amostras com ae = 0,35mm e que na
realidade elas deveriam ser menores como evidencia a coluna 3D - tabela 4-2.
A figura 4-7 mostra o efeito da penetração de trabalho (ae) sobre a rugosidade Rk

Parâmetros funcional 2D
2,14

2,10

Rk (µ
µ m)

2,06

2,02

1,98

1,94

1,90
0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

ae (mm)

1,1

Mean
±0,95 Conf. Interval

figura 4-7 - Influência da profundidade de corte (ap) no Rk.

A análise estatística informa que a penetração de trabalho (ae) não apresenta influência
significativa sobre o Rk, item 7.3 tabela 7-2. De forma similar ao Rku, para o parâmetro Rk
também se percebe o efeito do filtro “cut-off”.
A tabela 4-3 mostra as médias dos resultados de medição do Rk através da
perfilometria 2D (com filtro cut-off) e para a perfilometria 3D (sem filtro cut-off).
tabela 4-3 - Influência do “cut-off” no Rk.
Perfilometria
cut - off
Condição
ae

1
4
10
11

0,35
0,35
0,35
0,35

Média

6
7
13
16
Média

0,95
0,95
0,95
0,95

2D
0,8
Rk
1,69
1,90
2,65
1,56
1,95
2,11
1,70
2,37
2,16
2,08

3D
------Rk
2,29
2,53
3,45
2,41
2,67
9,41
6,66
9,28
9,32
8,66
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Para perfilometria 2D ocorre uma redução da densidade das amplitudes da região do
núcleo para todas as condições que apresentam a penetração de trabalho (ae) = 0,95mm e,
conseqüentemente, a redução do Rk. Como já explicado anteriormente, este fato é devido ao
filtro de ondas utilizado na perfilometria 2D.
Portanto, a conclusão obtida através da análise estatística de que a penetração de
trabalho (ae) não influencia o Rk não é correta e será visto mais adiante no item 4.2.1.3.
Estes resultados não querem dizer que a perfilometria 2D seja pior que a perfilometria
3D. Apenas evidencia, que para a situação específica, o conjunto – programa de análise de
rugosidade e perfilômetro 2D – mostrou-se menos adequado.
Em virtude destas limitações (elevado desvio padrão, necessidade de grande número
de medidas, efeito dos filtros) foi adotada a perfilometria 3D para caracterizar a superfícies
fresadas.

4.1.2 Perfilometria 3D efeito do perfil de rugosidade sobre os parâmetros de
rugosidade 3D

Os parâmetros de rugosidade utilizados neste trabalhos estão descritos, em detalhes, na
forma de anexo no item 7.1.
Apesar da grande importância da ondulação nas análises da influência dos parâmetros
de corte sobre a rugosidade 3D, o perfil de rugosidade deve ser mantido basicamente por dois
motivos:
O primeiro é que vários parâmetros são calculados levando em consideração as
irregularidades devido ao processo de corte que ocorrem durante a usinagem e que estão no
sentido do avanço e, portanto, serão afetados pelos diferentes níveis de avanço por dente (fz).
Esses parâmetros pertencem ao grupo dos parâmetros espaciais e híbridos.
Para exemplificar, no caso dos parâmetros híbridos Sdq e Ssc3, o parâmetro de corte
que apresenta o maior efeito é o avanço por dente (fz), figura 4-8, e quando o perfil de
rugosidade é retirado o seu efeito não é mais percebido, figura 4-9.
O segundo é que a retirada do perfil de rugosidade requer a utilização de filtros e,
como já visto, acarretará em perdas de informações.

3

Apesar do Sdq (inclinação média quadrática da superfície) e Ssc (média aritmética da curvatura da

superfície) não serem utilizados para as análises, foram referenciados com o objetivo de elucidar a influência do
perfil de rugosidade.
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Parâmetros híbridos
(Perfil bruto)

Sdq (µ
µ m/µ
µ m), Ssc (1/µ
µ m)

0,40

0,36

0,32

0,28

0,24

0,20

0,16
0,02

0,06

0,10

0,14

0,18

0,22

0,26

fz (mm)

Sdq
Ssc
±0,95 IC

figura 4-8– Influência do avanço por dente (fz) nos parâmetros híbridos
considerando o perfil de rugosidade.

Parâmetros híbridos
(Perfil de ondulação)

Sdq (µ
µ m/µ
µ m), Ssc (1/µ
µ m)

0,04

0,03

0,01

0,01

-0,01
0,02

0,06

0,10

0,14

fz (mm)

0,18

0,22

0,26

Sdq
Ssc
±0,95 IC

figura 4-9 – Influência do avanço por dente (fz) nos parâmetros híbridos
filtrando-se o perfil de rugosidade.

Enfim, à medida que grandeza do perfil de ondulação se aproxima do perfil de
rugosidade a sua importância diminui.
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4.2

Influência dos parâmetros de corte na Integridade da Superfície

4.2.1 Influência dos parâmetros de corte nos parâmetros de rugosidade 3D

Os parâmetros de rugosidade utilizados neste trabalhos estão descritos, em detalhes, na
forma de anexo no item 7.1.
Os parâmetros de rugosidade 3D medidos alimentaram um programa de análise
estatística que, por sua vez, permitiu quantificar os efeitos dos parâmetros de corte. A figura
4-10 mostra uma visão geral dos efeitos dos parâmetros de corte sobre os parâmetros de
rugosidade 3D utilizados neste trabalho.
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100%

Sa
Sq
Sz
Ssk
Sku
Sds
Str
Sk

vc
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ae
fz
1x2
1x3
1x4

Spk
Svi

figura 4-10 – Efeitos dos parâmetros de corte nos parâmetros de rugosidade 3D.

Por exemplo, no gráfico da figura 4-10, a penetração de trabalho (ae) é o parâmetro de
corte que mais afeta o Sa. Considerando a somatória de todos os efeitos dos parâmetros de
corte e interações como 100%, a ae representa cerca de 85%, outros parâmetros de corte e suas
interações representam os 15% restante. Assim, neste trabalho, será analisado apenas o
parâmetro de corte de maior efeito sobre o parâmetro de rugosidade.

4.2.1.1 Influência dos parâmetros de corte nos parâmetros de amplitude

Como já visto no item anterior, a análise da variância (ANOVA) mostra que a
penetração de trabalho (ae) é o parâmetro de corte de maior efeito sobre os parâmetros de
amplitude (Sa, Sq, Sz). Este grupo de parâmetros de rugosidade aumentam com a ae como
mostra a figura 4-11.
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Parâmetros de amplitude
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figura 4-11 - Influência da penetração de trabalho (ae) nos parâmetros de
amplitude.

A tabela resumo da ANOVA do efeito da penetração de trabalho (ae) sobre os
parâmetros de amplitude encontra-se no anexo item 7.3, tabela 7-3, tabela 7-4 e tabela 7-5.
A explicação é que quanto mais refinado é o processo, mais lisa é a superfície usinada,
figura 4-12. Supondo um extremo, para uma superfície polida a variação das amplitudes seria
mais reduzida. O Sq mede a variação das amplitudes, ou seja, a sua dispersão.

figura 4-12 - Pefil de rugosidade para condição 4 amostra 40, vc=300m/min;
ap=0,4mm; fz=0,05mm; ae=0,35.
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A razão é que com o aumento da penetração de trabalho (ae) os sulcos no perfil de
bruto também aumentam, figura 4-13, conseqüentemente, maior será o desvio das amplitudes
dos picos distribuídos sobre a ondulação da superfície (Sq) e as distâncias entre picos e vales
(Sz). Ou ainda, o aumento da penetração de trabalho (ae) provoca o aumento da amplitude da
ondulação do perfil bruto e, conseqüentemente, o posicionamento dos picos no eixo z.
Os valores de rugosidade encontrados estão em conformidade com outros
pesquisadores (DEWES e ASPINWALL, 1997; FALLBÖHMER et al., 2000; URBANSKI et
al., 2000).

figura 4-13 - Perfil de rugosidade condição 6 amostra 42, vc=300m/min;
ap=0,2mm; fz=0,05mm;ae=0,95mm.
4.2.1.2 Influência dos parâmetros de corte nos parâmetros de distribuição de
amplitude

O gráfico da figura 4-14 apresenta a influência da penetração de trabalho (ae) nos
parâmetros de distribuição de altura que são a assimetria (Ssk) e a curtose (Sku), conforme a
ANOVA. A penetração de trabalho (ae) foi o parâmetro de corte de maior efeito sobre o Ssk e
o Sku.
A tabela do efeito da penetração de trabalho (ae) sobre os parâmetros de distribuição
de amplitude encontra-se no anexo item 7.3, tabela 7-6 e tabela 7-7.
Estes dois parâmetros demonstraram comportamentos opostos para o aumento da
penetração de trabalho (ae) e a combinação de assimetria próxima a zero e elevada curtose
ocorreu para o menor valor de ae.
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figura 4-14 – Influência da penetração de trabalho (ae) nos Ssk e Sku

As curvas de distribuição de amplitude da condição 11 e 6, figura 4-15 e figura 4-16,
ajudam a compreender o significado prático. Na condição 11, figura 4-15, as amplitudes com
a maior freqüência estão muito próximas do plano de referência que está a 3,97µm (Sp) da
superfície, ou seja, assimetria (Ssk) tendendo a zero.

figura 4-15 – Curva de distribuição de amplitude – condição 11 - amostra 51 (ae =
0,35mm).

Na condição 6, figura 4-16, as amplitudes de maior freqüência estão abaixo do plano
de referência que está a 12,4µm da superfície, assimetria (Ssk) positiva.
Além disso, a curva da condição 6 é mais espalhada e, portanto, baixa curtose (Sku).
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figura 4-16 – Curva de distribuição de amplitude – condição 6 - amostra 42 (ae =
0,95mm).

O motivo é que a redução da penetração de trabalho (ae) gera um perfil bruto menos
ondulado e, conseqüentemente, os picos de rugosidade estarão distribuídos de uma forma
mais concentrada. Isso reflete uma curtose elevada. Contudo, é possível ter curtose elevada e
assimetria positiva como é o caso da condição 4, figura 4-17.

figura 4-17 - Curva de distribuição de amplitude – condição 4 amostra 40 (ae =
0,35mm).

Tanto a condição 11 quanto a 4 são amostras com Sq reduzidos. Contudo, a razão para
a condição 11 ter assimetria (Ssk) tendendo a zero e a condição 4 Ssk positiva é que existe a
formação de ondulações no sentido de avanço da ferramenta numa amplitude próxima às
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ondulações do sentido transversal, o que é facilmente visualizado na representação gráfica da
superfície do programa, figura 4-18. Conseqüentemente, a densidade da freqüência de
amplitudes próximas à superfície para condição 11 torna-se maior que a condição 4 e sua
assimetria tende a zero.

figura 4-18 – Imagem gráfica da superfície – condição 11 amostra 51 (ae =
0,35mm).
4.2.1.3 Influência dos parâmetros de corte nos parâmetros de suporte

A análise estatística ANOVA mostra que os parâmetros funcionais Spk e Sk
aumentam com a penetração de trabalho (ae) conforme gráfico da figura 4-19. A tabela do
efeito da penetração de trabalho (ae) sobre os parâmetros Spk e Sk encontra-se no anexo item
7.3, tabela 7-10 e tabela 7-11.
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figura 4-19 – Influência da penetração de trabalho (ae) no Spk e Sk.
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Comparando o perfil bruto da figura 4-12 com da figura 4-13 pode-se observar que o
aumento da penetração de trabalho (ae) favorece o aumento da amplitude das ondulações do
perfil bruto e é também percebido pelo aumento da inclinação da curva de Abbott com o eixo
horizontal, figura 4-20 e figura 4-21 e que por sua vez, provoca o aumento da região dos picos
(Spk).

figura 4-20 – Parâmetros funcionais – condição 4 amostra 40 (ae = 0,35mm).

figura 4-21 – Parâmetros funcionais - condição 6 amostra 42 (ae = 0,95mm).
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Com relação ao Sk, este parâmetro está relacionado com a menor distância vertical
entre dois pontos espaçados de 40% no eixo x da curva de Abbott (veja anexo 7.1 - figura
7-1). O aumento da inclinação, provocado pelo aumento da penetração de trabalho (ae),
promove o aumento do Sk.
A figura 4-22 mostra o gráfico da influência da penetração de trabalho (ae) no Svk.
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figura 4-22 – Influência da penetração de trabalho (ae) no Svk

Como visto, para as condições em que a penetração de trabalho é (ae) = 0,95mm, o Sk
se forma muito abaixo do plano médio, figura 4-21. Conseqüentemente, resta uma região
pequena e estatisticamente pouco representativa para o Svk. Este efeito pode ser percebido
pelo aumento da barra do intervalo de confiança (IC) para ae = 0,95mm na figura 4-22. Assim,
para analisar a região do vale foi adotado o parâmetro funcional Svi.
O gráfico da figura 4-23 mostra influência da penetração de trabalho (ae) no parâmetro
funcional Svi – índice de retenção de fluido. Este parâmetro é definido como o volume do
vazio da região do vale a 80% da curva de Abbot dividido pelo Sq (veja anexo 7.1 - figura
7-4), então, há uma região percentualmente maior e, portanto, mais representativa.
O gráfico mostra que o índice de retenção de fluido (Svi) diminui com o aumento da
penetração de trabalho (ae). Isso ocorre porque com o aumento da penetração de trabalho (ae)
o Sq aumenta mais que o volume de vazio no vale.
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figura 4-23 – Influência da penetração de trabalho (ae) no Svi.

4.2.1.4 Influência dos parâmetros de corte nos parâmetros espaciais

Para este grupo de parâmetros de rugosidade o parâmetros de corte de maior efeito foi
o avanço por dente (fz). Conforme ANOVA o gráfico da figura 4-24 mostra a influência do fz
no parâmetro espacial Str, que está relacionado com a direcionalidade da textura da superfície.
A tabela do efeito do fz sobre os parâmetros espaciais encontra-se no anexo item 7.3,tabela
7-8 e tabela 7-9.
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figura 4-24 – Influência do avanço por dente (fz) no Str.
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O Str aumenta com o avanço por dente (fz). O motivo é que com o aumento do avanço
por dente (fz=0,25m) sua dimensão aproxima-se da dimensão da penetração de trabalho
(ae=0,35mm) no seu menor nível e a superfície toma aspecto de “escama de peixe” devido à
formação de cavidades.

figura 4-25 – Influência do avanço por dente (fz) no Str, (a) condição 11 - amostra
51 (fz = 0,25mm ae = 0,35mm) e (b) condição 6 - amostra 42 (fz = 0,05mm ae = 0,95mm).

A topografia da figura 4-25 para condição 11, foi também observada por TOH (2004)
que afirma ser uma textura relativamente isotrópica (direcional não estacionária).
O gráfico da figura 4-26 mostra a influência do avanço por dente (fz) no Sds –
densidade de picos. A densidade de picos reduz com o fz.
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figura 4-26 – Influência do avanço por dente (fz) no Sds.

A sua influência pode ser confirmada pela análise do perfil bruto longitudinal ao longo
do avanço, ou seja, medido dentro do sulco. No entanto, devido a amplitude da ondulação do
perfil bruto e da escala, é difícil a comparação do perfil da figura 4-28 com o da figura 4-27.
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figura 4-27 – Perfil bruto – direção longitudinal – condição 4 amostra 40 –
vc=300m/min, ap=0,4mm, ae=0,35mm, fz=0,05mm

figura 4-28 - Perfil bruto – direção longitudinal – condição 12 amostra 34 –
vc=300m/min, ap=0,4mm, ae=0,35mm, fz=0,25mm.

Aqui será utilizado o filtro de onda apenas para permitir a comparação da quantidade
de picos do perfil da condição 4, figura 4-29, com a condição 12, figura 4-30.

figura 4-29 - Perfil de rugosidade – direção longitudinal – condição 4 amostra 40
– vc=300m/min, ap=0,4mm, ae=0,35mm, fz=0,05mm - cut-off=0,25mm

figura 4-30 - Perfil de rugosidade – direção longitudinal – condição 12 amostra 34
– vc=300m/min, ap=0,4mm, ae=0,35mm, fz=0,25mm - cut-off=0,25mm.
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Pode-se notar que o perfil da figura 4-29 apresenta uma quantidade maior de picos que
o perfil da figura 4-30.
O motivo é que o aumento do avanço por dente (fz) favorece mais o corte que a
deformação plástica. Fenômeno semelhante é observado no torneamento em que a redução do
avanço implica na redução da rugosidade teórica até um valor crítico, chamado de espessura
mínima de usinagem (item 2.3.1), a partir da qual ocorre uma inversão deste comportamento
(BRAMMERTZ apud DEGNER e BOTTEGER, 1979; KÖNIG, 1981).
Como visto, o avanço por dente (fz) afeta o Sds, mas não o Sq, figura 4-31. Isso ocorre
porque a densidade de picos (Sds) está relacionada rugosidade do processo (veja definição no
item 2.3.1 - figura 2-24) e, a amplitude da ondulação do perfil bruto (Sq) com a rugosidade do
processo (veja definição no item 2.3.1 - figura 2-24).
Parâmetros de amplitude
022
020
018

Sq - St (µ
µ m)

016
014
012
010
08
06
04
02
00
0,02

0,06

0,10

0,14

fz (mm)

0,18

0,22

0,26

Sq
St
±0,95 IC

figura 4-31 – Influência do avanço por dente (fz) no Sq

4.2.2 Influência dos parâmetros de corte nas alterações das camadas abaixo da
superfície

Nos ensaios realizados, foi constatada a formação de rebarba, deformação plástica das
camadas abaixo da superfície, alterações da microdureza e tensões residuais.
As trincas devido à usinagem não foram observadas na superfície. Segundo ElWardany et al. (2000a), as trincas são mais freqüentes para ferramentas desgastadas. Isso
explica a não observação deste tipo de defeito na superfície, visto que para cada ensaio foi
adotada uma ferramenta nova.
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A figura 4-32 mostra a formação de rebarba. Este tipo de defeito foi freqüente e tende
a se formar nas bordas dos sulcos. Isso ocorre porque próximo às bordas a espessura de
usinagem tende a zero e a partir de uma espessura mínima não há mais corte (vide item 2.3.1).
O material é apenas deformado plasticamente e empurrado dando origem a rebarbas.

figura 4-32- Defeitos na superfície usinada - condição 16 amostra 49 – sentido do
avanço.
4.2.2.1 Influência dos parâmetros de corte na camada branca

A figura 4-33 mostra a camada branca e as linhas de deformações via MEV-BSE. A
camada branca apresenta menor concentração de carbonetos confirmando as observações
feitas por Poulachon et al. (2004).

figura 4-33 – MEV da camada branca – condição 13 amostra 50- sentido do
avanço.
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Conforme a análise estatística (ANOVA) o gráfico da figura 4-34 mostra a influência
da profundidade de corte (ap) e do avanço por dente (fz) na camada branca. A tabela do efeito
da penetração de trabalho (ae) sobre a espessura da camada branca encontra-se no anexo item
7.3, tabela 7-13.
Camada branca
cb = 3,9625+1,0625*x-0,5875*y
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figura 4-34 – Influência da profundidade de corte (ap) e do avanço por dente (fz)
na espessura da camada branca

A espessura da camada branca reduz com o aumento do avanço por dente (fz) e
aumenta com a profundidade de corte (ap).
A razão é que o aumento da profundidade de corte (ap) promove um aumento do
volume de material removido por unidade de comprimento da aresta, gerando deformações
plásticas mais profundas, levando a um aumento da camada branca.
A redução da espessura da camada branca com o aumento do avanço por dente (fz),
ocorre pelo aumento da eficiência da usinagem. Brammertz (1961 apud KÖENIG, 1981)
relatam que o aumento da eficiência da usinagem para pequenos valores de avanço é
percebido no Rt que é equivalente ao St no 3D. Mas neste trabalho, como na análise da
rugosidade leva em consideração o perfil bruto, o efeito da penetração de trabalho (ae)
encobre o efeito do fz nos parâmetros de amplitude (St, Sq entre outros). Contudo, a eficiência
da usinagem pode ser confirmada pela redução da densidade de picos (Sds) com o aumento do
fz, como visto na discussão para o Sds no item 4.2.1.4. Assim, dentro da faixa investigada, o
aumento do avanço por dente (fz) proporciona mais corte que deformação plástica e está
relacionado com a teoria da espessura mínima de usinagem. Bosheh e Mativenga (2005)
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também confirmam que uma das principais causas do aumento da camada branca é a
deformação plástica.
Axinte e Dewes (2002) não observaram a formação de camada branca mesmo em
condições severas, o que contraria os resultados obtidos neste trabalho. Poulachon (2004),
relata que devido à natureza da camada branca, cuidados especiais devem ser tomados na
preparação da amostra para sua observação, conforme o item 3.2.5.1. El-Wardany et al.
(2000b) comentam que a camada branca observada inicialmente é muito pequena, mas
confirma que as alterações da microdureza foram até 0,05 mm de profundidade.
Outra questão importante, para visualização da camada branca, é que a amostra deve
ser cortada acompanhando a direção de avanço da ferramenta. Como o fenômeno é periódico,
será mais facilmente observada nesta posição.

4.2.2.2 Influência dos parâmetros de corte na dureza das camadas

A medição da espessura da camada branca pode ser questionada, pois depende da
sensibilidade do observador carecendo de mais informações para sua confirmação. A
comprovação das alterações provocadas pelo fresamento HSM nas camadas abaixo da
superfície das amostras de H13, foram realizadas por uma série de medições de microdureza
nas seções transversais de cada amostra, conforme mostra a matriz de medição da figura 4-35.

figura 4-35 – Matriz de medição de microdureza na seção transversal.
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O gráfico da figura 4-36 mostra que, a princípio, a usinagem não afeta as camadas
abaixo da superfície e estaria em conformidade com outros trabalhos realizados. As
estabilizações das curvas de dureza ocorreram em diferentes níveis devido ao encruamento
durante o polimento. Como a medição de microdureza exige uma planicidade razoável, a sua
obtenção varia de amostra para amostra e, conseqüentemente, níveis de encruamento
distintos. Comportamento semelhante à figura 4-36 também foi encontrado por Abrão e
Aspinwall (1996).
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figura 4-36 – Microdureza na seção transversal.

Segundo Braghini (2002), Hioki (1998) e Zeren (2002) a HSM não produz alterações
significativas nas camadas abaixo da superfície. A razão disto é que as alterações ocorrem
numa região muito mais próxima da superfície que a investigada pelos trabalhos anteriores.
Ao menos, é isso que as medições da espessura de camada branca e micrografias das seções
transversais indicam, e como já mencionado, exigindo preparação de borda das amostras por
meios especiais para sua observação.
Baseada nesta informação, as superfícies fresadas das amostras foram polidas por
apenas 10s, o suficiente para gerar uma região plana para medição da microdureza. Este
procedimento apresentou resultado positivo e evidenciou as diferenças entre as condições de
usinagem. Como o tempo de polimento adotado foi o mesmo para todas as amostras, não
ocorre problema semelhante ao verificado no gráfico da figura 4-36.
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O gráfico da figura 4-37 mostra a influência da profundidade de corte (ap) e do avanço
por dente (fz) na dureza da superfície conforme a ANOVA. A tabela do efeito da penetração
de trabalho (ae) sobre os parâmetros de amplitude encontra-se no anexo item 7.3, tabela 7-14.
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figura 4-37 – Influência da profundidade de corte (ap) e do avanço por dente (fz)
sobre a dureza na superfície.

Pode-se observar que a dureza na superfície é influenciada pelos mesmos parâmetros
de corte que a camada branca e o gráfico apresenta o mesmo comportamento. A dureza da
superfície aumenta com a profundidade de corte (ap) e diminui com o avanço por dente (fz).
Pode-se então supor que as duas características, a dureza superficial e a camada branca
tenham a mesma origem.
Com relação ao efeito da profundidade de corte (ap) sobre a dureza, El-Wardany et al.
(2000) encontraram resultados contrários a este trabalho. Relatam que a dureza tende a
diminuir com o aumento da profundidade de corte (ap). A explicação é que, provavelmente, os
efeitos térmicos foram predominantes nos ensaios realizados por estes pesquisadores e pode
ser confirmado pelo comportamento da tensão residual que se inicia compressiva, contudo,
rapidamente torna-se trativa e, também, pela alta velocidade de corte (vc=350m/min) adotada.
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Segundo Rech e Moisan (2003), neste nível de velocidade de corte (vc) os efeitos térmicos
começam a se sobreporem aos efeitos mecânicos.
Braghini (2002) relata que para o fresamento do H13 com velocidade de corte (vc) de
150m/min o aumento da profundidade de corte (ap) de 0,1mm para 0,25mm aumenta a energia
acumulada (EA) na peça usinada e, conseqüentemente, a temperatura. Isto indica que os
efeitos térmicos aumentam com a profundidade de corte (ap), figura 4-38, mas não o
suficiente para promover a redução da dureza como observado por El-Wardany et al. (2000).

figura 4-38 – Influência da profundidade de corte (ap) sobre a energia acumulada
(EA) e energia de usinagem (EU) (BRAGHINI, 2002).

Com relação ao efeito do avanço sobre a dureza, os resultados deste trabalho conferem
com os obtidos por El-Wardany et al. (2000). A redução do avanço por dente (fz) implica em
um aumento da dureza próxima à superfície usinada. Isto ocorre em decorrência do aumento
do efeito mecânico de esfregamento.
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4.2.2.3 Influência dos parâmetros de corte na tensão residual

A análise estatística ANOVA mostra que para a tensão residual longitudinal o
parâmetro com maior efeito foi a velocidade de corte (vc). O gráfico da figura 4-39 mostra a
influência da velocidade de corte (vc) corte na tensão residual longitudinal. A tabela do efeito
da velocidade de corte (vc) sobre a tensão residual encontra-se no anexo item 7.3, tabela 7-15.
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figura 4-39 – Influência da velocidade de corte (vc) na tensão residual
longitudinal.

Axinte e Dewes (2002); El-Wardany et al., (2000b); Ramesh et al., (2005); Rech
(2003) confirmam em seus trabalhos que a velocidade de corte (vc) foi o parâmetro de maior
efeito sobre a tensão residual longitudinal e os valores encontrados estão na faixa de –700 a –
250MPa, estes valores são próximos aos valores encontrados neste trabalho que foram de –
600 a –150MPa.
Para vc=150m/min os efeitos mecânicos são predominantes e as tensões residuais
longitudinais são mais compressivas. Com o aumento da velocidade de corte, uma quantidade
de calor maior é gerada reduzindo os efeitos de origem mecânica e, como resultado, as
tensões residuais são menos compressivas.
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Para estimar a temperatura de usinagem foi adotado a metodologia relatada por Trent
(1981 apud MACHADO e DA SILVA, 2004) e Yeo e Ong (2000) que se baseia na coloração
do cavaco. Para baixa velocidade de corte (vc) a cor do cavaco é prateada e com o aumento da
vc a cor passa gradativamente de dourada, marrom, violeta até alcançar a cor negra. Neste
trabalho, para vc=150m/min a cor do cavaco é dourado-brilhante e para (vc) =300m/min os
cavacos passam para cor violeta–brilhante indicando que temperatura foi mais elevada quando
comparado com a cor dourada, figura 4-40.

figura 4-40– Aspecto do cavaco em função da velocidade de corte (vc).
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O gráfico obtido por Braghini (2002) confirma o aumento crescente da energia
acumulada para o aumento da velocidade de corte, figura 4-41.

figura 4-41 – Influência da velocidade de corte (vc) na energia acumulada EA e
energia de usinagem EU (BRAGHINI, 2002).

Em virtude da trajetória circular da ferramenta o ângulo de cisalhamento φ e
comprimento do plano de cisalhamento não são constantes, item 4.3.7.1. Tal fato impediu a
verificação da relação do plano de cisalhamento com a tensão residual como relatado por Liu
e Barash (1976a).
Para a tensão residual transversal o maior efeito foi devido ao avanço por dente (fz)
segundo a ANOVA. O gráfico da figura 4-42 mostra a sua influência sobre a tensão residual
transversal. A tabela do efeito do avanço por dente (fz) sobre a tensão residual transversal
encontra-se no anexo item 7.3, tabela 7-16.
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figura 4-42 - Influência do avanço por dente (fz) na TR transversal.

Este resultado esta em conformidade como os encontrados por Axinte e Dewes (2002)
e Rech (2003).
Para avanço por dente (fz) muito baixo os efeitos mecânicos são dominantes devidos
os efeitos da espessura mínima de usinagem e a tensão residual é mais compressiva, com o
aumento do avanço, os efeitos térmicos começam a atuar fazendo com que a tensão residual
comece a ser menos compressiva.
Sasahara (2004) confirma que o aumento do avanço provoca uma tendência de
formação de tensão residual trativa.

4.3

Influência da integridade da superfície no desempenho tribológico.

Nesta parte do trabalho, a análise da variância não foi aplicada, visto que as
características das superfícies não são parâmetros independentes, ou seja, elas são parâmetros
dependentes dos parâmetros de corte do fresamento.
Os intervalos de confiança foram calculados para 95% e baseados nas medições
realizadas nas amostras e em suas respectivas réplicas.
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Para observar a relação entre a vida da superfície e as características da superfície,
foram construídos gráficos. O eixo vertical será utilizado para a vida da superfície e no eixo
horizontal a característica da superfície em análise.

4.3.1 Classificação das condições de corte conforme o desempenho tribológico

Este item contém os resultados da primeira etapa dos ensaios de desgaste por
deslizamento conforme exposto no capítulo Materiais e Métodos (item 3.3.4).
A figura 4-43 mostra a influência da condição de corte no desempenho tribológico
tendo como critério de fim de vida da superfície o coeficiente de atrito de 0,2.
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figura 4-43 – Influência da condição de corte no desempenho tribológico de
superfícies fresadas pela HSM.

Cada ponto da figura 4-43 contém a média do tempo para alcançar o critério de fim de
vida e o respectivo intervalo de confiança (IC).
As amostras que tiveram melhores desempenhos são do grupo de condições de
usinagem com a penetração de trabalho no nível inferior (ae=0,35mm), com exceção das
amostras da condição 4. Em seguida, aparecem as amostras do grupo com a penetração de
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trabalho no nível mais elevado (ae=0,95mm). As amostras 10 e 11 apresentam
estatisticamente desempenhos semelhantes, mas médias diferentes.
4.3.2 Influência dos parâmetros de amplitude no desempenho tribológico

A partir deste ponto, dentre os parâmetros de amplitude, será utilizado apenas o Sq
para avaliar o desempenho tribológico, visto que o interesse é o comportamento médio da
superfície durante o desgaste.
O gráfico da figura 4-44 apresenta a influência do parâmetro de amplitude Sq sobre a
vida da superfície.
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figura 4-44 – Influência do Sq na vida da superfície.

Verificam-se duas famílias de valores de Sq. Para os valores de Sq maiores que 4µm
ocorrem os menores valores de vida, sempre inferiores a 200s. Por outro lado, para os valores
reduzidos de Sq obtiveram-se maiores valores de vida. Entretanto, como pode-se observar
para a condição 4, apenas o valor de Sq em torno de 1µm não é uma indicação segura de vida
elevada. É necessário distinguir aquelas que são direcionais não estacionárias como as
condições 10 e 11. Observa-se que no campo de valores elevados de Sq a condição 13, que
também é direcional não estacionária, não apresenta desempenho tribológico superior às
demais deste grupo. Ou seja, o baixo desempenho parece ser dependente dos valores elevados
de Sq e não pela particular morfologia da superfície.
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4.3.3 Influência dos parâmetros de distribuição de altura no desempenho tribológicoA

figura 4-45 mostra a influência do Ssk e a figura 4-46 mostra a influência do Sku na vida da
superfície.
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figura 4-45 – Influência da assimetria Ssk na vida da superfície.
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figura 4-46 – Influência da curtose Sku na vida da superfície.

As condições 10 e 11 exibem o melhor desempenho tribológico e elas apresentam Ssk
tendendo para zero e elevada curtose.
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A exemplo de Griffiths (1988), para facilitar a análise da assimetria (Ssk) e curtose
(Sku) estes parâmetros foram combinados em um mesmo gráfico conforme a figura 4-47.

figura 4-47- Parâmetros Ssk e Sku combinados.

Pode-se verificar que o gráfico exibe regiões distintas. O círculo com linha contínua,
grupo de alto desempenho e, com linha tracejada, baixo desempenho.
O motivo do bom desempenho do grupo demarcado pelo círculo de linha contínua é
que superfícies com estas características apresentam grande área de sustentação e alta
capacidade de lubrificação.
Isso pode ser confirmado pela curva de distribuição de amplitude da condição 11,
figura 4-15, que mostra a tendência de concentração de picos na região próximo ao plano
médio.
A condição 4, apesar de baixo Sq, figura 4-44, não possui as características do grupo
com círculo com linha contínua. Esta é uma das razões para o seu baixo desempenho.
A tendência das médias indica que partindo da região do canto direito inferior para o
canto esquerdo superior ocorre um aumento da vida da superfície. Esta região tem como
característica a assimetria (Ssk) tendendo a zero e curtose (Sku) elevada.
4.3.4 Influência dos parâmetros funcionais no desempenho tribológico

O gráfico da figura 4-48 mostra relação do Spk com a vida da superfície. O Spk está
relacionada com a região de picos na curva de Abbott.
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figura 4-48 – Influência do Spk na vida da superfície.

A vida da superfície aumenta com a redução do Spk. O motivo é que a região de picos
é considerada aquela que será rapidamente removida logo no início dos contatos e, portanto,
quanto maior o Spk maior será o desgaste da superfície. Além disso, será gerado maior
quantidade de resíduos metálicos que podem atuar como abrasivos na interface de
deslizamento como relatado por Suh et al. (1994). A figura 4-49 apresenta a curvas de
distribuição de amplitude sendo que a esquerda, condição 11 e da direita, condição 6.

figura 4-49 – Curva de distribuição de amplitude – a esquerda condição 11, à
direita condição 6.
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Para os parâmetros funcionais (SHtp, Sci) que estão relacionados com o núcleo esta
região começa a 20% da curva de Abbott. Acima de 20% é considerada a região de picos que
é removida rapidamente.
Para a condição 6 isso representa a perda de 8,8µm para alcançar a região do núcleo.
Para a condição 11, com apenas 3,1µm da superfície desgastada o núcleo já será alcançado.
A figura 4-50 mostra o gráfico da influência do Sk na vida da superfície.
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figura 4-50 – Influência do Sk na vida da superfície.

O Sk é o parâmetro relacionado à porção do núcleo da curva de Abbott que sustentará
a carga durante o desgaste.
A vida da superfície aumenta com a redução do Sk. Quanto menor o Sk maior é a
quantidade de picos na região de sustentação para a carga aplicada. Com isso ocorre uma
redução da pressão de contato o que pode minimizar a ação dos mecanismos de desgaste.
Esta característica também pode ser visualizada nas curvas de distribuição de
amplitude da figura 4-49. A condição 11 confirma a alta densidade de amplitudes próximas ao
plano médio que está a 3,97·m da superfície, proporcionando uma área de sustentação maior
quando comparado com a condição 6.
A figura 4-51 exibe o gráfico da influência do Svi na vida da superfície.
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O Svi é o índice de retenção de fluido no vale. É o volume dos vales referente aos
vales a 80% da curva de Abbott dividido pelo Sq.
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figura 4-51 – Influência do Svi na vida da superfície.

Quanto maior o Svi maior a vida da superfície. Isso ocorre devido às condições de
usinagem que apresentam maior índice Svi são exatamente aquelas que exibem a aparência de
“escama de peixe”, em decorrência da formação de cavidades e, portanto, maior a capacidade
dos vales em alimentar a interface com lubrificante durante o desgaste.
A exceção para os parâmetros funcionais (Spk, Sk e Svi) é a condição 4 que não
apresentou a combinação de assimetria negativa e elevada curtose, de forma semelhante à
condição 10 e 11, e nem a formação de cavidades na superfície conforme poderá ser
observado na figura 4-72.

4.3.5 Influência dos parâmetros espaciais no desempenho tribológico

A figura 4-52 mostra a influência do Str na vida da superfície. Str descreve a
direcionalidade da textura.
Quanto maior o Str, maior é a vida da superfície e menos evidente se torna a
direcionalidade da superfície, como pode ser visto na figura 4-25. A condição 11 apresenta
um Str quatro vezes maior que condição 4.
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figura 4-52 – Influência do Str na vida da superfície.

Assim como todos outros parâmetros, o Str não pode ser analisado sozinho. Ele ajuda
entender porque a amostra da condição 11 tem o melhor desempenho que outras condições de
corte.
As amostras da condição 4, mesmo que tenham baixa rugosidade Sq, devido à alta
direcionalidade o lubrificante escapa pelos sulcos formado durante a usinagem. Assim, para
um bom desempenho, é necessário uma combinação especial de parâmetros de rugosidade:
baixo Sq, assimetria negativa e elevada curtose e alto Str.

4.3.6 Influência da dispersão do Sq na dispersão do desempenho

A figura 4-53 mostra influência da dispersão dos resultados do Sq sobre a dispersão
dos resultados do desempenho tribológico das superfície. A expectativa era de que ocorresse
um aumento da dispersão dos resultados da vida da superfície (desempenho tribológico) com
o aumento da dispersão da medição do Sq. Como não foi observada nenhuma tendência, é
provável que o nível de dispersão do Sq não seja o suficiente para gerar a dispersão ou outros
fatores apresentam uma influência que sobreponha à influência da dispersão dos resultados de
medição do Sq.
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figura 4-53 – Influência da dispersão do Sq na dispersão do desempenho
tribológico.

A figura 4-54 mostra o efeito do Sq na dispersão dos resultados do desempenho da
superfície
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figura 4-54 – Influência do Sq na dispersão dos resultados do desempenho
tribológico.

160

O gráfico da figura 4-54 mostra que existem dois grupos distintos. Quanto menor o Sq
maior é a dispersão dos resultados do desempenho tribológico das amostras fresadas (corpo).
Como apresentado no item 4.3.4, o grupo de amostras com penetração de trabalho ae =
0,2mm o Sk é consideravelmente menor que as amostras com ae = 0,4mm. Valores reduzidos
de Sk implicam em áreas de sustentação maiores devido a maiores áreas de contato.
Isto leva a supor de que a redução dos mecanismos de danos no contato, tais como:
adesão, sulcamento entre outros, possam ser controlados pela topografia que favoreça uma
lubrificação eficiente. Visto que a topografia exibe uma dispersão inerente ao processo de
usinagem, item 2.3.1, devido a eventos aleatórios, isso explica o aumento de dispersão para o
grupo de amostras com valores de Sq reduzidos.
Pettersson e Jacobson (2003) também observaram que ao introduzir lubrificante na
interface de um sistema tribológico com sulcos transversais na superfície o comportamento do
coeficiente de atrito torna-se instável o que implica em maiores dispersões. Portanto, a
lubrificação e a dispersão parecem estar relacionadas merecendo investigações mais
aprofundadas para esclarecer as causas.
Mesmo tomando uma série de cuidados (aferição do tribômetro, controle do
lubrificante, limpeza de superfície entre outros), alguns ensaios de desgaste apresentaram um
coeficiente de variação de até 17% (anexo 7.7) contra os 15% encontrado por Guicciardi et al.
(2002). Uma explicação é que Guicciardi et al. (2002) realizaram os ensaios a seco.

4.3.7 Influência das alterações das camadas abaixo da superfície no desempenho
tribológico

4.3.7.1 Influência da camada branca e dureza superficial no desempenho tribológico

A figura 4-55 e figura 4-56 mostra a influência da camada branca e dureza
respectivamente na vida da superfície
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figura 4-55 – Influência da camada branca na vida da superfície
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figura 4-56 - Influência da dureza na vida da superfície

Os dois gráficos apresentam comportamentos muito parecidos. Portanto, dureza e a
camada branca devem ter a mesma origem que é a severidade do corte devido ao aumento de
volume de material removido por unidade de comprimento da aresta cortante.
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Os gráficos da figura 4-55 e da figura 4-56 apresentam amostras com níveis de
microdureza e camada branca semelhantes, mas desempenhos tribológico diferentes. Portanto,
a microdureza e espessura da camada branca não tiveram efeitos significativos no
desempenho.
Isto é em decorrência de que a formação da espessura da camada branca e da dureza
estar relacionada com a severidade do corte. No item 4.2.2.1, foi visto que estas características
são proporcionais à profundidade de corte (ap).
Devido à trajetória da ferramenta para mesma profundidade de corte (ap), a espessura
de corte varia de um mínimo (hinicial) até alcançar o máximo (hmáx.), figura 4-57.

figura 4-57 – Influência da variação da profundidade de corte (ap) na camada
branca

Desta forma, a espessura da camada branca e a microdureza alcançaram o máximo
para o local onde a espessura de corte alcança o seu máximo, ou seja, no vale, figura 4-58 e
figura 4-60.

figura 4-58 – Camada branca variável e periódica.
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Visto que, os contatos acontecem nos cumes das ondulações e não nos vales, figura
4-59, a camada branca e a variação da dureza não afetaram o desempenho da superfície. Este
resultado é diferente do encontrado por Yang et al. (1995), devido à superfície testada não
possuir textura, ou melhor, conforme Stout e Blunt (2001) é uma superfície engenheirada nãoestruturada.

figura 4-59 – Influência da camada branca na vida da superfície

Este evento periódico da formação da camada branca foi também documentado por
Field e Kahles (1971) apresentado na revisão bibliográfica.

figura 4-60 – Formação periódica da camada branca vc= 140m/min, ap=0,4mm,
ae=0,18mm, fz=0,05mm.

O fenômeno além de periódico apresenta regiões de maior e menor intensidade da
camada branca.
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Isto é devido à excentricidade dos insertos montados no porta-ferramenta que pode ser
confirmado pelo desgaste desigual das arestas cortantes, figura 4-61, também pela variação da
força de corte durante o fresamento, figura 4-62. A variação de força também foi observada
por Urbanski et al. (2000).

figura 4-61 – Desgate da ferramenta – inserto 5 – condição 6B.
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figura 4-62 – Variação da força de corte devido excentricidade dos insertos. vc=
140m/min, ap=0,4mm, ae=0,18mm, fz=0,05mm.

Como relatado no estado da arte, desde a década de 60 o controle da camada branca
tem sido foco de constante estudo em decorrência de suas implicações na integridade da
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superfície (FIELD e KAHLES, 1971). Neste trabalho não foi possível avaliar a sua influência
no desempenho tribológico. Contudo, pode-se concluir que, para o desgaste por deslizamento,
dimensão do contato maior que a ondulação do perfil bruto encobre os efeitos da camada
branca e da microdureza da superfície.

4.3.7.2 Influência das tensões residuais no desempenho tribológico

Normalmente a literatura apresenta apenas os resultados das tensões residuais
longitudinais que são medidas na direção do avanço (AXINTE e DEWES, 2002; ELWARDANY et al., 2000b; RAMESH et al., 2005; RECH e MOISAN 2003). Este
procedimento pode representar uma redução de custo e tempo, mas pode acarretar em
conclusões inadequadas.
A figura 4-63 e figura 4-64 mostra a influência da tensão residual (TR) longitudinal e
transversal na vida da superfície na vida da superfície e pode-se observar que as condições de
usinagem que apresentam a tensão residual (TR) longitudinal mais compressiva não são as
condições que apresentam a tensão residual transversal mais compressiva, como é o caso das
amostras para a condições 11.
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figura 4-63 – Influência da tensão residual longitudinal (TR) na vida da
superfície.
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figura 4-64 - Influência da tensão residual (TR) transversal na vida da superfície .

Para verificar a relação entre as tensões residuais e a vida da superfície, mais uma vez
utilizou-se o recurso de combinar as duas variáveis em um mesmo gráfico, figura 4-65.
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figura 4-65 – Gráfico das tensões residuais (TR) transversais e longitudinais
combinadas.

Na figura 4-65, as análises anteriores indicaram que as amostras das condições 10 e 11
apresentaram características topográficas e desempenho tribológico muito semelhantes, mas
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com relação às tensões residuais são bem diferentes. A condição 11 apresenta a combinação
de tensões residuais mais compressivas que todas outras, a condição 10 é mais trativa nas
duas direções. Isto ajuda a entender a razão da média da vida da superfície da condição 10 ser
menor que a condição 11em 70 segundos. Assim, para superfícies fresadas com características
topográficas semelhantes o desempenho depende da combinação das tensões residuais.
A condição 10, apesar da tensão residual combinada ser mais trativa que a condição 1,
apresentou um desempenho superior, o que permite afirmar que o efeito da topografia é maior
do que o efeito da tensão residual sobre o desempenho tribológico.
A tabela 4-4 apresenta um resumo da integridade da superfície para um bom
desempenho tribológico.
tabela 4-4 – Características superficiais para integridade da superfície (IS)

Característica da IS
Sq

quanto menor melhor

Ssk

zero a negativa

Sku

quanto maior melhor

Str

quanto maior melhor

Spk

quanto menor melhor

Sk

quanto menor melhor

Svi

quanto maior melhor

Camada branca, dureza superficial

sem efeito significativo

TR transv. e long.

compressivas

Até este ponto, foram apresentados os resultados do objetivo secundário que foram:
•

como os parâmetros de corte afetam as características da superfície, que é o
primeiro objetivo secundário,

•

como estas características afetam a vida da superfície durante o desgaste, que
é o segundo objetivo secundário.

Durante a análise da integridade da superfície (IS) não foi identificada uma
característica única capaz de representar o desempenho tribológico. Portanto, pode-se afirmar
que o desempenho tribológico é derivado do equilíbrio de um conjunto de características da
superfície manufaturada. Cada parâmetro deve ser avaliado não de uma forma isolada já que
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fazem parte de uma mesma superfície. É o conjunto de características que definirá o
desempenho da superfície.
O próximo item apresentará a relação dos parâmetros de corte com a vida da superfície
que é o objetivo principal deste trabalho.

4.4

Influência dos parâmetros de corte no desempenho tribológico

4.4.1 Influência da penetração de trabalho no desempenho tribológico

A penetração de trabalho (ae) foi o parâmetro de corte que estatisticamente exibiu o
maior efeito sobre a vida da superfície conforme a análise da variância. A tabela resumo da
ANOVA para a penetração de trabalho (ae) encontra-se no anexo 7.3 - tabela 7-17
A figura 4-66 mostra que a vida da superfície aumenta com a redução da penetração de
trabalho (ae).
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figura 4-66 – Efeito da penetração de trabalho (ae) na vida da superfície.

A explicação é que a amplitude da ondulação é fortemente afetada pela ação da
ferramenta que gera sulcos na direção do avanço e que são percebidos no perfil bruto das
figura 4-5 e figura 4-6. À medida que a penetração de trabalho (ae) reduz de 0,95mm para
0,35mm, o Sz reduz de 17,9µm (condição 6 – cp 42) para 7,07µm (condição 4 – cp 40),
conforme a tabela 7-1, afetando fortemente quase todos os parâmetros de rugosidade 3D.
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Assim, o aumento da penetração de trabalho (ae) atua das seguintes formas:
reduz a região dos picos que reflete no Sp e Spk – reduzindo os possíveis

•

resíduos metálicos que atuaram como abrasivos na interface,
reduz a região do núcleo - que reflete no Sk- aumentando a área de

•

sustentação, reduzindo a pressão de contato que pode minimizar a ação dos
mecanismo de desgaste,
aumenta a região do vale que reflete no Sv e Svi – aumentando a eficiência na

•

alimentação de lubrificante na interface do contato.

4.4.2 Influência do avanço por dente no desempenho tribológico

A análise da variância demonstra que o parâmetro de corte com o segundo maior
efeito sobre a vida da superfície foi o avanço por dente (fz). A tabela resumo da ANOVA
para o avanço por dente (fz) encontra-se no anexo 7.3 - tabela 7-17. No item 4.2 que trata da
influência dos parâmetros de corte sobre a IS, sua importância é muito discreta, somente
aparecendo para os parâmetros híbridos (Sds) e os espaciais (Str).
O gráfico da figura 4-67 mostra que o aumento do avanço por dente (fz) proporciona
um aumento da vida da superfície.
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figura 4-67 – Influência do avanço por dente (fz) na vida da superfície.

170

A razão do aumento da vida ocorre por dois motivos
O corte torna-se mais eficiente reduzindo a densidade de picos Sds e,

•

conseqüentemente, a quantidade de resíduos metálicos que poderá atuar como
abrasivo na interface,
O seu aumento viabiliza a formação de cavidades.

•

4.4.3 Influência da velocidade de corte no desempenho tribológico

O terceiro parâmetro com maior influência no desempenho tribológico foi a
velocidade de corte (vc) conforme a análise da variância, anexo 7.3 - tabela 7-17.
A figura 4-68 compara a vida da superfície para dois níveis da velocidade de corte
(vc).
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figura 4-68 – Influência da velocidade de corte (vc) na vida da superfície.

Pode-se observar que a redução da velocidade de corte (vc) promove um aumento da
vida da superfície. Este efeito foi uma surpresa visto que não influenciou nenhum parâmetro
da rugosidade 3D, contudo, dentro da região investigada apresentou forte influência sobre a
tensão residual, item 4.2.2.3.
A velocidade de corte (vc) é considerada como o parâmetro de corte que mais
influencia a tensão residual e o seu aumento provoca tensão residual trativas (AXINTE e
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DEWES, 2002; EL-WARDANY et al., 2000b; RAMESH et al., 2005; RECH e MOISAN
2003). Conforme a tabela do planejamento experimental, tabela 3-7, pode-se constatar que
para a velocidade de corte (vc) de 150m/min na condição 11 a tensão é mais compressiva nas
duas direções. O aumento da velocidade de corte para vc = 300m/min, condição 10,
proporciona tensão residual menos compressiva nas duas direções quando comparada com a
condição 11, figura 4-65.
Portanto, aparentemente indo contra as pesquisas que exaltam as vantagens da
usinagem a alta velocidade, os resultados deste trabalho indicam que a velocidade de corte
(vc) no seu menor nível é o ideal para a integridade da superfície. A explicação é que, como já
comentado, a maioria da pesquisa concentra seus esforços nos itens: tolerâncias geométricas e
dimensionais, vida da ferramenta e custos. Contudo, é necessário considerar o equilíbrio entre
os itens anteriormente citados com o desempenho funcional do componente usinado.
Rech e Moisan (2003) encontraram resultados que confirmam os resultados deste
trabalho. Para a faixa de velocidade de corte (vc) de 50 a 150m/min, as tensões residuais
mostram um comportamento crescente independente da profundidade de corte (ap) e do
avanço (f). A partir de vc = 200m/min, devido ao desgaste excessivo da ferramenta, as tensões
residuais geradas nos componentes já não são mais adequadas para produção em massa.
A velocidade de corte em seu menor nível faz com que a energia acumulada na peça
diminua a níveis aceitáveis (BRAGHINI, 2002) e, conseqüentemente, os efeitos mecânicos
tornam-se predominante dando origem à tensões residuais compressivas que são consideradas
benéficas ao desempenho dos componentes (AXINTE e DEWES, 2002; EL-WARDANY et
al., 2000b; RAMESH et al., 2005; RECH e MOISAN 2003).

4.4.4 Influência da profundidade de corte no desempenho tribológico

Dos quatro parâmetros de corte investigados a profundidade de corte (ap) de corte foi a
que não apresentou influência no desempenho tribológico da superfície conforme a análise da
variância, anexo 7.3 - tabela 7-17.
Como já apresentado, item 4.2.2, a característica da superfície que foi mais sensível à
profundidade de corte (ap) foi a dureza na superfície e a espessura da camada branca. Como
estas se formam com maior intensidade no vale, para o contato até o coeficiente de atrito de
0,2 este parâmetro não teve influência significativa, item 4.3.7.1.
A figura 4-69 mostra o gráfico do efeito da profundidade de corte (ap) sobre a vida da
superfície.
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figura 4-69 – Influência da profundidade de corte (ap) na vida da superfície.

O gráfico confirma que a influência da profundidade de corte (ap) não é significativa
para a faixa investigada.

4.4.5 Influência dos parâmetros combinados no desempenho tribológico

A geração de topografia é uma conseqüência imediata da usinagem. No entanto, na
maioria das vezes a preocupação está nas tolerâncias dimensionais e geométricas, mas é
possível manter estas características e ainda criar texturas que minimizem o desgaste da
superfície usinada.
O IFC é a razão do avanço por dente (fz) pela penetração de trabalho (ae) que
determina a formação de cavidades ou não. A topografia da superfície resultante deste
procedimento é relatada por outros trabalhos (CHEN, 2005, KIM e CHU, 1999; SANDVIK,
2002; TOH, 2004), mas não existe a preocupação de suas implicações no desempenho
funcional.
A figura 4-70 apresenta o gráfico da influência do índice de formação de cavidade
(IFC) no desempenho. Quanto maior o IFC, maior a tendência da formação de texturas, que
neste trabalho, são denominadas de “escama de peixe”.
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figura 4-70 – Influência do IFC na vida da superfície.

O gráfico apresenta uma desordem carecendo de ajuste e isso ocorre porque o
desempenho de uma superfície é governado não por apenas uma variável, mas por uma série
de características da integridade da superfície que atuam simultaneamente. Portanto, para
ajuste do gráfico da figura 4-70 é necessário incluir aquelas características que apresentaram
os maiores efeitos sobre a vida da superfície.
As análises anteriores indicaram que as superfícies de alto desempenho exibem:
1. Superfície com baixa rugosidade  relacionada com o Sq;
2. Baixa direcionalidade, assimetria negativa e curtose elevada. São as superfícies
“escama de peixe”  relacionada (IFC);
3. e para superfícies com as características 1 e 2 , terão melhor desempenho
aquelas que apresentarem tensão residual mais compressivas nos dois sentidos.
O Índice de Desempenho da Superfície (IDS) é uma proposta deste trabalho para
relacionar as características investigadas com o desempenho tribológico da superfície usinada.

IDS =

Str.IFC
Sq. TRtransv TRlong

Onde:
Str - razão de textura superficial (µm)
IFC – índice de formação de cavidades (adimensional).
Sq – A rugosidade média quadrática (µm).

( 4-1)
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TRtrans – Tensão residual transversal à direção de avanço (MPa).
TRlong – tensão residual longitudinal à direção de avanço (MPa).
A figura 4-71 apresenta a relação do IDS com o desempenho tribológico.
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figura 4-71– Influência do IDS na vida da superfície.

Não foram encontrados na literatura dados que permitam realizar comparações com as
análises dos efeitos dos parâmetros de corte do fresamento sobre o desempenho tribológico.
As linhas de pesquisas, que seguem na área de superfície texturizadas, concentram suas
atenções sobre as dimensões das microcavidades, a porcentagem de cobertura e o aspecto da
orientação no comportamento tribológico (COSTA, H.L, HUTCHINGS,I.M., 2005; IKE,H.,
2003; PETTERSON e JACOBSON, 2003; WANG et al., 2001; WANG et al., 2003), na
fabricação, no modelamento que descreve a superfície e a textura gerada no fresamento
(CHEN et al., 2005) e os efeitos das características da integridade da superfície nos ensaios de
fadiga independente da sua aplicação (NOVOVIC et al., 2004).
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4.5

Desempenho tribológico das superfícies fresadas

4.5.1 Análise da evolução do desgaste

Este item contém os resultados da segunda etapa dos ensaios de desgaste por
deslizamento.
Para avaliar o desempenho tribológico das amostras foram separadas duas amostras de
cada grupo de penetração de trabalho (ae), tendo como critério o melhor e o pior desempenho.
Conforme a figura 4-72, do grupo em azul, ae=0,35mm, condições 4 (pior desempenho) e 11
(melhor desempenho). Do grupo em vermelho, ae=0,95mm, condições 6 (pior desempenho) e
13 (melhor desempenho).

figura 4-72 – Fotos das superfíces fresadas, em azul ae=0,35mm, em vermelho
ae=0,95mm.

A figura 4-73 apresenta as imagens geradas pelo programa de rugosidade 3D para as
condições 4, 6, 11 e 13 da figura 4-72.

figura 4-73 – Imagem das amostras selecionadas.
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As imagens da figura 4-73 foram geradas a partir da vista superior das superfície
fresadas e os sulcos, devido ao avanço, a 90° com a horizontal. As imagens sofrem uma
rotação de 45° em seu eixo e inclinação de 30° no plano.
As imagens não deixam dúvidas quanto à formação de cavidades na superfície para
condição 11. Na condição 13 podemos observar pequenas ondulações no sentido do avanço,
figura 4-73. Isso é também confirmado pelo índice de formação de cavidade (IFC) que é
maior do que nas condições 4 e 6, figura 4-70.
A figura 4-74 mostra as fotos das superfícies selecionadas. A primeira coluna mostra a
superfície a 10s do início do ensaio de desgaste, a segunda coluna o período de estabilização,
a terceira coluna quando o coeficiente de atrito alcança 0,2 e a última coluna para coeficiente
de 0,5.

figura 4-74 – Evolução da desgaste nas superfícies selecionadas

Nas amostras da condição 6 e 13, figura 4-74, (para ambas ae=0,95mm) aparecem
marcas escuras (segunda coluna – estabilização) que o EDX revelou ser o bissulfeto de
molibdênio e está fortemente aderido na superfície usinada.
Rolek et al. (1985 apud STACHOWIAK e BATCHELOR, 2001) sugerem uma
possível explicação para este fato: a partir de uma determinada temperatura em que todos os
possíveis “surfactant” são desorvidos (item 2.4.3.4), o bissulfeto de molibdênio consegue
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aderir na superfície do corpo de H13 (amostra fresada). É provável que essa temperatura seja
alcançada já que no perfil bruto da condição 6, figura 4-13, pode-se observar que existe
apenas 1 macrocontato/mm por onde o calor gerado irá fluir para a amostra, figura 4-75.

figura 4-75 – Desenho esquemático do fluxo de calor gerado durante o desgaste.

Com o aumento do desgaste a área de contato aumenta e a energia acumulada na peça
deve ser maior, mas a temperatura no contato deve diminuir, pois não há mais evidência de
adesão de bissulfeto de molibdênio próxima à área de contato.
O desempenho maior da condição 13 em relação à condição 6 é devido às cavidades
que tendem a se formar e evidente na superfície com aparência de escama de peixe. Apesar da
ação da lubrificação sólida o desempenho é baixo devido às características superficiais não
adequadas quando comparado às condições 11 e 10.
Para amostras das condições 4 e 11 (figura 4-74, para ambas ae = 0,35mm) a adesão do
bissulfeto de molibdênio não ocorre na mesma intensidade. Já que não é nítida a marca de
adesão nos macrocontatos, é provável que a temperatura de dessorção não seja alcançada.
Observando o perfil bruto, figura 4-12, é possível constatar que há pelo menos quase
três vezes mais macrocontatos/mm na superfície do corpo (amostra fresada) facilitando o
fluxo do calor e, portanto, reduzindo a temperatura local. Conseqüentemente, a temperatura
de dessorção dos “surfactant” não é alcançada e o bissulfeto de molibdênio não pode ser
adsorvido pela superfície das amostras fresadas (corpo). Isso explica o baixo desempenho
para superfícies muito lisas.
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Apesar do lubrificante ser uma mistura de óleo/bissulfeto de molibdênio não ocorreu a
formação do filme hidrodinâmico como sugere Masuda et al. (2003), item 2.4.4, ou o efeito
do bissulfeto de molibdênio sobrepõe o efeito da lubrificação elastohidrodinâmica. Nos
ensaios realizados por Masuda et al. (2003) as amostras que apresentaram melhor
desempenho foram aquelas com sulcos transversais ao movimento de deslizamento, tal como
a amostra da condição 4. A razão da diferença de resultados encontrados é que, neste trabalho,
a mistura composta de óleo e bissulfeto de molibdênio é aplicada apenas uma vez, como
ocorre durante o forjamento, e para os ensaios de Masuda et al. (2003) foram realizados
dentro de um recipiente repleto de óleo que mantém os microcontatos imersos
constantemente, favorecendo a lubrificação elastohidrodinâmico.
Neste trabalho, apesar dos sulcos transversais, a condição 4 pertence ao grupo de
baixo desempenho tribológico ao contrário da condição 11 que apresenta nível de rugosidade
Sq semelhante à condição 4, mas morfologia distinta devido à formação de cavidades.
Assim, as inferências para condição 4 não se aplicam para a condição 11. Os
mecanismos de lubrificação devem atuar de uma outra forma a fim de possibilitar alto
desempenho.
A figura 4-76 mostra o coeficiente de atrito em função do tempo no para condição 11.

figura 4-76 – Evolução da curva de atrito para condição 11.
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No início (a), o material desgastado do pino é aderido nas bordas das cavidades e
acaba formando uma massa composta do material do pino e de bissulfeto de molibdênio(b).
Após um desgaste inicial da borda, (c) devido ao movimento alternado do ensaio de desgaste
o óleo é forçado a sair pelos microsulcos gerado pelo movimento de corte (que não são os
sulcos devidos o movimento de translação da ferramenta) e o bissulfeto de molibdênio é
aprisionado e compactado na cavidade alimentando constantemente os microcontatos que
ocorrem nas bordas como se pode verificar na foto (c.1) com maior ampliação.
O mecanismo pelo qual o bissulfeto de molibdênio é retido e fortemente compactado
na cavidade é apresentado com mais detalhes no desenho esquemático da figura 4-77.

figura 4-77 – Proposta de mecanismo de retenção do bissulfeto de molibdênio na
cavidade

O provável meio de degradação da camada do lubrificante compactado é o
desplacamentos, figura 4-78.
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figura 4-78 – Degradação da camada compactada de bissulfeto de molibdênio nas
cavidades da superfíces com aparência de “escama de peixe”– condição 11

Esta condição se mantém até o coeficiente alcançar µ=0,2 (d), após a qual a área de
contato é muita elevada, e a cavidade já não é mais eficiente para renovar a alimentação do
bissulfeto de molibdênio (c). Então, a superfície entra em colapso.
Em resumo, as marcas escuras contendo bissulfeto de molibdênio ocorrem somente
para superfícies direcionais estacionárias que apresentam 1 macrocontato/mm no perfil bruto
(grupo de amostras com penetração de trabalho ae = 0,95mm. Para superfícies direcionais
estacionárias com três macrocontatos/mm no perfil de bruto (grupo de amostras com
penetração de trabalho ae = 0,35mm), este fato não é observado. Em ambos os casos, o baixo
desempenho parece ser devido a grande área de contato, seja decorrente da evolução do
desgaste ou devido às característica topográficas geradas durante a usinagem, que favorece a
redução da temperatura nos contatos e impede a manutenção do bissulfeto de molibdênio nos
cumes, ou seja, nos contatos. Para superfície direcional não-estacionária, o maior desempenho
é devido a retenção do bissulfeto de molibdênio nas cavidades que aumenta a eficiência da
lubrificação pela alimentação direta dos microcontatos próximos à borda das cavidades
Para verificar a evolução do desgaste foi realizada a medição da topografia das trilhas
de desgaste. A perfilometria 2D e 3D não apresentaram resultados satisfatórios.
Para perfilometria 2D os motivos foram:
•

Dificuldade do posicionamento que pudesse garantir que o perfil adquirido seja
da trilha de desgaste.

•

Garantir o paralelismo do deslocamento do apalpador com a trilha. Um
pequeno desvio e parte da região não desgastada comporia o perfil.

•

Havendo sucesso, é necessário realizar o processo pelo menos mais três vezes
por questões estatísticas.
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Para perfilometria 3D, a razão é que o programa não permite distinguir a diferença
entre o material do AISI H13 (corpo) e o AISI 1020 (contra-pino) aderido, figura 4-79.

figura 4-79 – Evolução do desgaste – condição 6.

Devido à esta limitação da técnica de obtenção da superfície podem exibir largura de
contato maior do que realmente seja e não permitir o acompanhamento da evolução do
desgaste. É possível que em processos de desgaste onde o mecanismo de adesão não seja tão
intenso, seja possível avaliar a evolução do desgaste por esta técnica.

4.5.2 Regime de lubrificação

Para o ensaio de deslizamento na configuração pino-placa com movimento alternado,
o gráfico da velocidade de deslizamento em função do posição do curso é conforme o gráfico
da figura 4-80. Para o início e final de curso a velocidade de deslizamento é zero e no meio da
trilha alcança o máximo.
Conforme a teoria para lubrificação hidrodinâmica, para uma determinada condição
existe uma velocidade para a qual ocorrerá a formação da cunha hidrodinâmica. Para esta
situação a carga é suportada pelo filme do fluido lubrificante e as duas superfícies são
afastadas de uma espessura equivalente ao filme lubrificante (HUTCHINGS, 1992). Portanto,
se durante o ensaio a lubrificação hidrodinâmica estivesse atuando, a região central da trilha
apresentaria o desgaste mínimo, pois a cunha hidrodinâmica estaria formada, protegendo a
superfície.
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figura 4-80- Variação da velocidade de deslizamento.

Contudo, durante os ensaios, para a região central onde a velocidade é máxima, o a
desgaste foi máximo (largura média de contato pino/peça=0,10mm) e na borda da trilha
(largura média de contato pino/peça=0,08mm), confirmando que o regime é lubrificação
sólida.

figura 4-81 – Variação do desgaste em função da posição na trilha de desgaste.
ITA - Condição 3, cp6, tempo de ensaio=40s.

O regime foi o mesmo para todas condições e pode ser confirmado pela observação da
região central de todas as amostras logo nos primeiros 10s, figura 4-74.
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Portanto, apesar do lubrificante ter na sua composição o óleo não foi percebida a sua
atuação na formação do filme hidrodinâmico como sugere Masuda et al. (2003) ou o efeito do
bissulfeto de molibdênio sobrepõe o efeito do óleo. Isto pode ser confirmado pelo fato da
condição 4 ter sulcos transversais, mas desempenho tribológico menor que a condição 11.
4.5.3 Mecanismo de danos

Os mecanismos de danos iniciais (até µ=0,2) são o microsulcamentos para condição 6
e 13, figura 4-82, e adesão para condição 4 e 11, figura 4-83.
A abrasão no ensaio de desgaste por deslizamento pode ocorrer devido à transferência
de partículas duras da superfície do corpo H13 para o pino, como já relatado no item 2.4.1.

figura 4-82 – Mecanismo de desgaste no início do ensaio - condição 6.

A existência de microsulcamentos que se formaram no macrocontato do cume da ondulação
da condição 6, é um evento que prova que a adesão do bissulfeto de molibdênio não é
instantânea.

figura 4-83 – Mecanismo de desgaste no início do ensaio– condição 11
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Observando a coluna para 10s após o início do desgaste da figura 4-74, percebe-se que
as marcas escuras ainda não são intensas. Então, é provável que os microsulcos de desgaste
tenham se formado antes do filme de bissulfeto de molibdênio. Com o aumento do desgaste
ocorre a elevação da temperatura, que permite a adesão do bissulfeto de molibdênio conforme
predito por Rolek et al. (1985 apud STACHOWIAK e BATCHELOR, 2001).
No caso da adesão da amostra da condição 11, figura 4-83, o material aderido é um
composto formado de material do pino e bissulfeto de molibdênio.

figura 4-84 – Resíduos metálicos antes do µ=0,2

Os resíduos metálicos até o momento em que o coeficiente de atrito é de 0,2, figura
4-84, exibem apenas a presença dos elementos ferro e molibdênio conforme revela o EDX.
Estes elementos são oriundos do pino e do lubrificante. Estes resíduos apresentam dimensões
de 50~100µm de largura e morfologia compatíveis com os encontrados por Raadnui (2005)
no deslizamento severo.
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Quando o coeficiente de atrito ultrapassa 0,2, ocorre mais adesão sobre a superfície, e
os microsulcos, devido à abrasão, são maiores e mais profundos, figura 4-85. Para esta
condição, aparecem resíduos metálicos com pouco mais de 5 µm contendo traços de cromo,
figura 4-86, indicando que sua origem é o corpo de AISI H13 (amostras usinadas).
Este fato indica que o desgaste atingiu a superfície usinada (corpo) e que o critério de
fim de vida, o coeficiente de atrito de 0,2, foi adequado.

figura 4-85 – Mecanismo de desgaste µ=0,5 – condição 11.

figura 4-86 – Resíduos metálicos contendo traços de Cromo – µ=0,5 – condição
11.

Portanto, os mecanismos de danos são os mesmos desde o princípio, alterando apenas
a intensidade de atuação na superfície.
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4.6

Ferramenta simplificada para apoio fabril

A partir da visão geral deste trabalho, é possível determinar quais características da
integridade da superfície que governam o desempenho tribológico e, desta forma, propor uma
ferramenta simples a fim de proporcionar apoio à empresas que não possuem uma estrutura
para medição da tensão residual e rugosidade 3D e mesmo porque são procedimentos
demorados e de elevado custo.
A figura 4-87 mostra a influência do Rq e da densidade de cavidades

Desempenho x cavidades x Rq
6,0

Densidade (cavidades/mm2)

1110

4,0

2,0

7

16 13
1

Tempo (s)
0,0
0,00

4
1,00

6
2,00

3,00

4,00

5,00

340
240
140
40

Rq (µ
µ m)

figura 4-87 – Desempenho tribológico em função de do Rq e densidade de
cavidades.

Este gráfico mostra que quanto maior a densidade de cavidades e menor o Rq maior a
vida da superfície.
Apesar de não conter o fator que leva em consideração a tensão residual é possível
controlar esta característica através da coloração do cavaco gerado durante o fresamento, item
4.2.2.3. Quanto mais escuro o cavaco, maior é a chance da superfície apresentar tensões
residuais mais trativas.
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Tradicionalmente, superfícies lisas são mais resistentes ao desgaste. No entanto, esta
concepção tem mudado com o tempo.
Superfícies lisas possuem baixa capacidade de retenção de lubrificante e requerem
muito tempo de usinagem de acabamento (fresamento de acabamento, eletroerosão, polimento
manual).
Neste trabalho as superfícies com a aparência de “escamas de peixe” (condição 11)
apresentaram um tempo de usinagem 4,5 vezes menor e um desempenho 2 vezes maior que a
superfície mais lisa obtidas neste trabalho (condição 1), figura 4-88.
Realizar polimento na superfície “escama de peixe”, além de aumentar o custo final,
pode remover as vantagens obtidas durante o processo de usinagem.

Condição de usinagem Tempo de usinagem (s)

Vida da superfície (s)

Rugosidade Sq (µm)

1

2000

261

0,849

11

450

458

0,915

figura 4-88 – Desempenho tribológico e tempo de usinagem em função das
condições de usinagem.
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5

CONCLUSÕES

Como o intuito de facilitar a compreensão das conclusões, elas serão ordenadas na
mesma seqüência em que foram apresentados os resultados e discussões.
Desta forma, no âmbito das variáveis e seus níveis estudados temos:

5.1

Conclusões relativas à medição de rugosidade.

•

A perfilometria 3D permitiu uma melhor caracterização das superfícies,
especialmente daquelas direcionais não estacionárias, uma vez que para estas
os parâmetros de rugosidade obtidos pela perfilometria 2D apresentaram níveis
de dispersão maiores que obtidos por perfilometria 3D, com exceção dos
parâmetros de amplitude (Ra, Rq, Rz), item 4.1.

•

As correlações entre os parâmetros de perfilometria 2D e o desempenho
tribológico não são estatisticamente confiáveis devido as dispersões elevadas.

5.2

Conclusões relativas à influência dos parâmetros de corte sobre as características
da integridade da superfície (IS).

Conforme as análises das variâncias dos efeitos dos parâmetros de corte têm as
seguintes conclusões:
•

A penetração de trabalho (ae) é o parâmetro de corte que aparece com maior
freqüência como o de maior efeito sobre os parâmetros de rugosidade 2D e 3D,
figura 4-10. Este fato decorre do seu forte efeito na formação de sulcos no
perfil bruto como visto no item 4.4.1. O valor reduzido de ae esteve sempre
associado ao grupo que amostras com valores reduzidos dos parâmetros de
amplitude investigados (Sa, Sq, Sz, ), e portanto, superfícies mais lisas, item
4.2.1.1. A ae não apresenta, estatisticamente, nenhum efeito significativo sobre
as propriedades mecânicas e metalúrgicas.

•

O avanço por dente (fz) é parâmetro de corte que aparece com a segunda maior
freqüência como o de maior efeito sobre os parâmetros de rugosidade 3D,
figura 4-10. Sua influência é percebida apenas nos parâmetros híbridos, figura
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4-8, e espaciais, figura 4-24 e figura 4-26, e na formação de cavidades (IFC),
item 4.4.5.
•

A velocidade de corte (vc) não apresenta efeito significativo nos parâmetros de
rugosidade 3D. A sua importância foi relevante somente para a tensão residual,
item 4.2.2.3. A velocidade de corte (vc) no seu nível superior induziu a tensões
residuais menos compressivas.

•

A profundidade de corte (ap), semelhantemente à vc, não apresenta influência
expressiva nos parâmetros de rugosidade 3D. Contudo, a ap apresenta forte
influência na formação da camada branca e na elevação da dureza superficial,
item 4.2.2.

•

Para o aço AISI H13 endurecido, o fresamento HSM altera a integridade da
superfície mesmo com a utilização de ferramentas novas. Para avaliação das
alterações são necessários métodos especiais para observação de bordas, uma
vez que os efeitos provocados apresentam dimensões menores que 0,03mm,
item 4.2.2.2.

5.3

Conclusões relativas à influência das características da superfície sobre o
desempenho tribológico

•

Maiores valores dos parâmetros de amplitude Sq estiveram sempre associados
a menores vidas das superfícies, independentemente de elas serem direcionais
estacionárias ou não. Esta conclusão pode ser estendida para os demais
parâmetros de amplitude, item 4.3.2.

•

Os parâmetros de distribuição de amplitude quando apresentam a combinação
de assimetria (Ssk) zero ou negativa com elevada curtose (Sku) representam
uma superfície resistente ao desgaste, pois combinam as características de
elevada área de sustentação e capacidade de lubrificação, item 4.3.3.

•

Neste trabalho não foi possível avaliar a influência da microdureza superficial
e da espessura da camada branca no desempenho tribológico. Contudo, pode-se
concluir que, para o desgaste por deslizamento, dimensão do contato maior que
a ondulação do perfil bruto encobre os efeitos da camada branca e da
microdureza da superfície usinada, item 4.3.7.1.
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•

Para superfícies com características topográficas semelhantes, a maior
resistência ao desgaste estará condicionada à existência da combinação de
tensões residuais mais compressivas, item 4.3.7.2. O nível da tensão residual é
possível de ser controlada através da coloração do cavaco e o nível é
considerado adequado quando o cavaco assume a cor dourada, item 4.2.2.3.

•

Não foi identificada uma característica única capaz de representar o
desempenho tribológico. Portanto, pode-se concluir que o alto desempenho
tribológico é derivado do equilíbrio do conjunto de características mecânicas e
topográficas geradas durante a manufatura da superfície, item 4.3.7.2.

5.4

Conclusões relativas à influência dos parâmetros de corte sobre a vida da
superfície

•

O parâmetro de maior efeito no desempenho tribológico foi a penetração de
trabalho (ae) visto que afeta fortemente quase todos os parâmetros de
rugosidade 3D que apresentaram relações bem definidas com a vida da
superfície, item 4.4.1.

•

O avanço por dente (fz) é o segundo parâmetro de corte com maior efeito sobre
o desempenho. A princípio, seu efeito na topografia é, principalmente, sobre o
grupo de parâmetros de rugosidade (Sds, Str) em que os gráficos não definem
claramente suas relações com o desempenho tribológico, item 4.4.2.. Contudo,
é o parâmetro de corte combinado essencial para determinar a formação de
cavidade na superfície, a razão fz /ae (IFC), item 4.4.5.

•

A velocidade de corte (vc) apresentou efeito importante somente no nível de
tensão residual. Os resultados deste trabalho indicam que a velocidade de corte
(vc) no seu menor nível (150m/min) é o ideal para a integridade da superfície,
item 4.4.3.

•

A profundidade de corte (ap), apesar do forte efeito na camada branca e na
dureza da superfície, não foi percebida a sua influência no desempenho
tribológico. Isto decorre do fato da intensidade da espessura da camada branca
e da dureza alcançar o máximo no vale do perfil de ondulação e, portanto, fora
da região de contato, item 4.4.4.Este trabalho propõe um parâmetro
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adimensional, que considera as características da integridade da superfície (Str,
tensão residual, Sq, IFC) de maior efeito sobre o desempenho tribológico,
denominado de índice de desempenho da superfície – IDS e que, dentro das
condições investigadas, permite identificar superfícies com desempenho
tribológico superior, item 4.4.5.
•

A combinação de parâmetros de corte que apresentou melhor desempenho
tribológico foi a condição 11 com a velocidade de corte (vc) no nível inferior,
profundidade de corte (ap) no nível superior, penetração de trabalho (ae) no
nível inferior e avanço por dente (fz) no nível superior. O segundo melhor
desempenho ocorreu para a condição 10 com a velocidade de corte (vc) no
nível superior, profundidade de corte (ap) no nível inferior, penetração de
trabalho (ae) no nível inferior e avanço por dente (fz) no nível superior.

5.5

Conclusões relativas ao desempenho tribológico das superfícies fresadas

•

A análise do desempenho tribológico permitiu avaliar os mecanismos de
desgaste que atuaram nas superfícies fresadas pela HSM e, assim, entender
com maior profundidade as funções das características da superfície
apresentadas nos itens anteriores.

•

As marcas escuras contendo bissulfeto de molibdênio ocorrem somente para
superfícies direcionais estacionárias que apresentam 1 macrocontato/mm no
perfil bruto (grupo de amostras com penetração de trabalho ae = 0,95mm. Para
superfícies direcionais estacionárias com três macrocontatos/mm no perfil de
bruto (grupo de amostras com penetração de trabalho ae = 0,35mm), este fato
não é observado. Para ambos os casos, o baixo desempenho parece ser devido
a grande área de contato, seja decorrente da evolução do desgaste ou devido às
característica da topográficas geradas durante a usinagem, que favorece a
redução da temperatura nos contatos e impede a fixação do bissulfeto de
molibdênio nos cumes, ou seja, nos contatos conforme predito por Rolek et al.
(1985 apud STACHOWIAK E BATCHELOR, 2001), item 4.5.1.

•

O maior desempenho tribológico de superfícies fresadas pela HSM esteve
sempre associado a valores reduzidos de Sq em conjunto com a formação de
cavidades. Neste caso, o maior desempenho é devido a retenção do bissulfeto
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de molibdênio nas cavidades que aumenta a eficiência da lubrificação pela
alimentação direta dos microcontatos próximos à borda das cavidades, item
4.5.1.
•

O lubrificante utilizado foi uma mistura de óleo e bissulfeto de molibdênio,
mas não constatado a formação do regime microelastohidrodinâmico, como
sugere Masuda et al. (2003). Isto foi confirmado pelo fato da condição 4 ter
sulcos transversais, mas desempenho tribológico menor que a condição 11,
item 4.5.1.A intensidade dos danos foi maior na região central da trilha para a
qual a velocidade de deslizamento é máxima o que permite afirmar que o
regime atuante é o de lubrificação sólida, item 4.5.2.

•

Este trabalho propõe um critério de fim de vida que é o valor 0,2 do coeficiente
de atrito. Este critério tem como base o fato de que, a partir do valor do
coeficiente de atrito de 0,2, os resíduos de desgaste apresentam traços de
cromo indicando que o desgaste alcançou a superfície usinada, item 4.5.3.

•

A espessura e a homogeneidade da camada de lubrificante afetam a dispersão
dos resultados do desempenho tribológico, o seu controle foi obtido utilizando
procedimento especiais (anexo 7.7) que após a sua utilização o coeficiente de
variação do desempenho foi no máximo de 17%.

•

No âmbito das variáveis investigadas, é possível prever qual superfície fresada
pela HSM que terá desempenho tribológico superior através do controle do Rq,
da densidade de cavidades e aspectos do cavaco gerado durante a usinagem,
item 4.6.

•

A utilização conjunta do fresamento HSM e da texturização da topografia da
superfície com cavidades permitiu obter superfície que aliou alto desempenho
tribológico (2 vezes maior) e alta produtividade (tempo de usinagem 4 vezes
menor) quando comparada com a superfície mais lisa obtida neste trabalho,
item 4.6.
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Sugestões para novos trabalhos:
Usinagem-Tribologia

•

Avaliar texturas obtidas pela utilização de ângulo 0° da ferramenta com relação
à mesa do centro de usinagem.

•

Avaliar a influência de texturização na microgeometria da superfície de saída
da ferramenta .

•

Testar novas combinações de fz/ae texturas (densidades de cavidades/área).

•

Avaliar a possibilidade de obter novas relações geométricas das cavidades
(Área/profundidade).

•

Avaliar a influência do desgaste da ferramenta nas características da
integridade da superfície.

•

Baseado no critério de fim de vida da superfície determinar o desgaste de
flanco máximo para a ferramenta.
Tribologia

•

Estudo sistemático da topografia inicial (ex. dimensões e espaçamento de
cavidades) e sua evolução ao longo do tempo no desempenho tribológico da
superfície.

•

Verificar o efeito da velocidade, carga, ângulo do aplicador nas características
do filme lubrificante e, por sua vez, no desempenho tribológico.

•

Avaliar o potencial do método via domínios magnéticos como ensaio nãodestrutivo para a caracterização integridade da superfície a fim de estimar os
danos superfície.

•

Validação do modelo de desempenho tribológico realizados no LFS em
matrizes de conformação a frio.

•

Estudo o efeito conjugado do lubrificante e topografia no desempenho
tribológico.

•

Estudar o efeito conjugado dos materiais e da topografia no desempenho
tribológico.
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7
7.1

ANEXOS
ANEXO A - Parâmetros de rugosidade 3D

Neste item serão detalhados os parâmetros utilizados neste trabalho.
O nome do parâmetro obedece a seguinte forma:
Parâmetro = TnN
onde:
•

T = indica a origem de onde os dados foram retirados
o P - para o perfil bruto
o W – para o perfil de ondulação
o S – para a superfície

•

n = denota o tipo calculado
o a – “average”
o q – RMS
o sk – Skew

•

N = referente para os cinco comprimentos do parâmetro relacionado, ex. Rq3 valor RMS da terceira amostra (GRIFFITHS, 2001).

Parâmetros de amplitude
Sa – Média Aritmética (µm)

Este parâmetro de rugosidade 3D já não se encontra no conjunto de parâmetros
sugerido pelos grupos de pesquisa da área de topografia. Contudo, como muitos
pesquisadores e programas de análise de rugosidade continuam a utiliza-lo, foi incluído neste
trabalho para possibilitar a comparação.
É definido como desvio médio aritmético da área de varredura. (MUMMERY, 1992)
Sa =

1 N M
Σ z ( xi , y j )
MN Σ
j =1 i =1

[

onde:
•

M - o número de pontos /perfil

•

N – número de perfis;

Sq – RMS médio (µm)

]

( 7-1)
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É a medida dos desvios das amplitudes de uma superfície do plano de mínimos
quadrados na área de varredura. É equivalente ao Rq e é, portanto, o desvio padrão das
amplitudes no 3D (GRIFFITHS, 2001, MUMMERY, 1992).

Sq =

1 N M 2
Σ z ( xi , y j )
MN Σ
j =1 i =1

[

]

( 7-2)

onde:
•

M - o número de pontos /perfil

•

N – número de perfis;

Sz – Dez pontos altos (µm)

É equivalente ao Rz. É a média da diferença entre de cinco picos mais altos e os cinco
vales mais profundos na área amostrada (GRIFFITHS, 2001).
5
1 5

Sz = Σ z pi + Σ z vi 
5  i =1
i =1


( 7-3)

onde:
•

zpi - cinco picos mais alto;

•

zvi – cinco vales mais profundo;

Parâmetros de distribuição de amplitude ou estatísticos
Ssk – Assimetria

É a assimetria dos desvios da superfície sobre o plano médio. É o equivalente ao Rsk
no 2D (GRIFFITHS, 2001).
Para superfícies 3D gaussianicas o Ssk é zero. Para Ssk tendendo para o negativo, as
amplitudes de maior freqüências estarão abaixo do plano médio e, conseqüentemente, haverá
mais material próximo à superfície Para Ssk tendendo para positivo, haverá mais material
acima do plano médio (MANCOSU, 2005).

Ssk =

N M
1
z 3 ( xi , y j )
Σ
MN .Sq 3 Σ
j =1 i =1

[

]

( 7-4)
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Sku – Curtose da curva de distribuição de amplitudes

Está relacionada à forma da curva. É o equivalente ao Rku no 2D. Uma superfície
gaussianica tem a curtose igual a três. Se a curva se apresenta mais aguda a Sku é maior e
tende a ser maior que 3 e, se mais achatada, a curtose tende para menor que 3 (GRIFFITHS,
2001).

Sku =

N M
1
z 4 ( xi , y j )
Σ
Σ
4
MN .Sq j =1 i =1

[

]

( 7-5)

Parâmetros espaciais
Sds – Densidade de picos da superfície (picos/mm2)

É definido como o número de cumes por unidade de área e utiliza o critério de
definição de cume como o maior dos oito cumes vizinhos (GRIFFITHS, 2001).
Sds =

Número de picos
( M − 1)( N − 1)∆x.∆y

( 7-6)

Str – razão de textura superficial

É o parâmetro que descreve o padrão da textura, direcionalidade. É a razão entre a
distância para o decaimento mais rápido da função de autocorrelação (ACF) para 0,2 pelo
mais lento.
Para perfis randômicos, o ACF decai rapidamente para zero. Isso ocorre, pois para este
tipo de superfície, a possibilidade de existir uma função de um perfil que esteja passando por
zero é grande. Como o ACF é calculado pelo produto de duas funções que representam os
perfis. O produto de um valor qualquer de uma determinada função por outra função que
naquele ponto o valor é nulo o resultado é zero.
A periodicidade da curva do ACF é denominada de comprimento de repetibilidade e
que, para o torneamento, é o avanço (GRIFFITHS, 2001).
Str =

Decaimento Rápido p/ 0,2 do ACF
Decaimento Lento p/ 0,2 do ACF

( 7-7)
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Parâmetros funcionais

As análises para os parâmetros funcionais 3D são similares aos parâmetros funcionais
2D da família Rk.
Sk – rugosidade do núcleo;
Spk – Altura reduzida dos picos;
Svk – profundidade reduzida dos vales.
Para o cálculo dos parâmetros da família Ssk a curva de distribuição de amplitude é
separada em 3 regiões: Picos, vales e núcleo.

figura 7-1 - Parâmetros da família Rk (SURFACE METROLOGY GUIDE, 2006)
Sk (µm) - Para o cálculo do parâmetro Sk, o programa procura o menor valor da

inclinação da curva de distribuição de material (curva de Abbott). Para isso, uma janela de
40% do eixo horizontal é deslocada ao longo da curva até que a distância vertical seja a menor
possível, definindo o ponto A e B. Em seguida, uma linha contendo os pontos A e B, é traçada
até alcançar o eixo vertical 0% e a 100%, pontos C e D. A vertical entre os pontos C e D
definem o Rk.
Spk (µm) - A região do Spk está ampliada na figura 7-2 , traçando uma linha

horizontal do ponto C até interceptar a curva de Abbott é definido o ponto E. Da área escura
entre a curva de Abbott e a linha CE, o Spk é a altura do triângulo CEG que tem um triângulo
com a área equivalente à área escura.
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figura 7-2 – Definição do Spk (SURFACE METROLOGY GUIDE, 2006).

Svk (µm) - Para o Svk é realizado um procedimento semelhante ao Spk. É traçado

uma linha horizontal a partir do ponto D até interceptar a curva de Abbott, ponto F. O Svk é a
altura do triângulo FDH que tem a área equivalente à área escura da figura 7-3 (SURFACE
METROLOGY GUIDE, 2006).

figura 7-3 - Definição do Svk (SURFACE METROLOGY GUIDE, 2006).

Svi (µm) - Índice de retenção de fluido nos vales. Este parâmetro é definido como o

volume do vazio da região do vale a 80% dividido pelo Sq, figura 7-4.
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figura 7-4 – Definição do Svi (GRIFFTHIS, 2001).

O Svi pode ser descrito pela equação
Vv (h0,8 )


 ( M − 1)( N − 1)∆x∆y 
Vv 

Svi =
=
Sq
Sq

( 7-8)
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7.2

ANEXO B - Medição por perfilometria 3D

tabela 7-1 - Tabela com resultados das medições por perfilometria 3D.
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7.3

ANEXO C - Tabelas resumos da ANOVA dos parâmetros de corte sobre a
Integridade da Superfície.

Para determinar a significância dos efeitos dos parâmetros de corte sobre as
características da integridade da superfície (IS) foi utilizado o teste F na análise da variância
desenvolvido por Ronald Fisher (ROSS, 1991).
O teste F é dado pela equação abaixo

Fcalculado =

MS fator
MS erro

( 7-9)

O F calculado é comparado com o F tabelado para 95% de confiança.
Acredita-se que parâmetros de entrada que possuam razão maior que o F tabelado
exerçam influência sobre o valor da média para a população.
O Ftabelado leva em consideração o nível de confiança desejado, os graus de liberdade
associado ao parâmetro, os graus de liberdade associados à variância do erro (ROSS, 1991).
Perfilometria 2D
tabela 7-2 - tabela resumo da ANOVA para Rk
ANOVA; Var.:Rk; R-sqr=,5513; Adj:,47375 (corteXrugosidade 6medições.sta)
2**(4-0) design; MS Pure Error=,0843009
DV: Rk
SS
df
MS
F
p
Factor
(1)vc
(2)ap
(3)ae
(4)fz
1 by 2
1 by 3
1 by 4
2 by 3
2 by 4
3 by 4
1*2*3
1*2*4

0,68885
3,26049
0,01321
0,70008
0,00236
0,17837
0,52127
0,62953
1,33623
0,00355
0,32737
0,09238

Parâmetros de amplitude 3D

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,688848 8,17130 0,005424
3,260488 38,67677 0,000000
0,013207 0,15667 0,693299
0,700075 8,30447 0,005076
0,002360 0,02800 0,867538
0,178365 2,11581 0,149697
0,521265 6,18339 0,014977
0,629532 7,46767 0,007729
1,336232 15,85074 0,000150
0,003553 0,04214 0,837870
0,327367 3,88331 0,052227
0,092380 1,09584 0,298334
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Durante o trabalho foi discutido apenas o efeito do parâmetro de entrada de maior
intensidade sobre o parâmetro de rugosidade 3D.
tabela 7-3 – tabela resumo da ANOVA para Sa.
ANOVA; Var.:Sa; R-sqr=,99826; Adj:,99673 (corte x rugosidade3D replica v2.sta)
2**(4-1) design; MS Pure Error=,0065563
DV: Sa
SS
df
MS
F
p
Factor
(1)vc
(2)ap
(3)ae
(4)fz
1 by 2
1 by 3
1 by 4
Pure Error
Total SS

0,00013
0,13524
29,68343
0,04442
0,00025
0,11816
0,05629
0,05245
30,09036

1 0,00013
0,019 0,892933
1 0,13524
20,627 0,001895
1 29,68343 4527,458 0,000000
1 0,04442
6,774 0,031481
1 0,00025
0,038 0,850622
1 0,11816
18,023 0,002817
1 0,05629
8,585 0,018996
8 0,00656
15

tabela 7-4 - tabela resumo da ANOVA para Sq.
ANOVA; Var.:Sq; R-sqr=,99824; Adj:,99669 (corte x rugosidade3D replica v2.sta)
2**(4-1) design; MS Pure Error=,0088164
DV: Sq
SS
df
MS
F
p
Factor
(1)vc
(2)ap
(3)ae
(4)fz
1 by 2
1 by 3
1 by 4
Pure Error
Total SS

0,01097
0,13377
39,59241
0,02950
0,00589
0,08396
0,06213
0,07053
39,98916

1 0,01097
1,245 0,296981
1 0,13377
15,173 0,004575
1 39,59241 4490,749 0,000000
1 0,02950
3,346 0,104773
1 0,00589
0,668 0,437367
1 0,08396
9,523 0,014983
1 0,06213
7,047 0,029051
8 0,00882
15

tabela 7-5 - tabela resumo da ANOVA para Sz.
ANOVA; Var.:Sz; R-sqr=,97068; Adj:,94503 (corte x rugosidade3D replica v2.sta)
2**(4-1) design; MS Pure Error=1,945844
DV: Sz
SS
df
MS
F
p
Factor
(1)vc
(2)ap
(3)ae
(4)fz
1 by 2
1 by 3
1 by 4
Pure Error
Total SS

3,3581
1,8701
500,7525
7,9948
1,1503
0,1351
0,1871
15,5667
531,0145

1
3,3581
1,7258 0,225374
1
1,8701
0,9611 0,355635
1 500,7525 257,3447 0,000000
1
7,9948
4,1086 0,077219
1
1,1503
0,5911 0,464072
1
0,1351
0,0694 0,798860
1
0,1871
0,0961 0,764446
8
1,9458
15
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Parâmetros de distribuição de amplitude
tabela 7-6 - tabela resumo da ANOVA para Ssk
ANOVA; Var.:Ssk; R-sqr=,8325; Adj:,68593 (corte x rugosidade3D replica v2.sta)
2**(4-1) design; MS Pure Error=,0212662
DV: Ssk
SS
df
MS
F
p
Factor
(1)vc
(2)ap
(3)ae
(4)fz
1 by 2
1 by 3
1 by 4
Pure Error
Total SS

0,028249
0,023570
0,567725
0,193490
0,005458
0,021047
0,006002
0,170130
1,015670

1
1
1
1
1
1
1
8
15

0,028249 1,32836 0,282371
0,023570 1,10833 0,323202
0,567725 26,69608 0,000856
0,193490 9,09847 0,016651
0,005458 0,25663 0,626110
0,021047 0,98968 0,348955
0,006002 0,28225 0,609660
0,021266

tabela 7-7 - tabela resumo da ANOVA para Sku.
ANOVA; Var.:Sku; R-sqr=,9034; Adj:,81887 (corte x rugosidade3D replica v2.sta)
2**(4-1) design; MS Pure Error=,0149125
DV: Sku
SS
df
MS
F
p
Factor
(1)vc
(2)ap
(3)ae
(4)fz
1 by 2
1 by 3
1 by 4
Pure Error
Total SS

0,040000
0,207025
0,705600
0,105625
0,000400
0,050625
0,006400
0,119300
1,234975

1
1
1
1
1
1
1
8
15

0,040000 2,68231 0,140103
0,207025 13,88265 0,005822
0,705600 47,31601 0,000127
0,105625 7,08298 0,028744
0,000400 0,02682 0,873968
0,050625 3,39480 0,102651
0,006400 0,42917 0,530778
0,014913

Parâmetros de espaciais
tabela 7-8 - tabela resumo da ANOVA para Sds.
ANOVA; Var.:Sds; R-sqr=,92722; Adj:,86353 (corte x rugosidade3D replica v2.sta)
2**(4-1) design; MS Pure Error=78194,5
DV: Sds
SS
df
MS
F
p
Factor
(1)vc
(2)ap
(3)ae
(4)fz
1 by 2
1 by 3
1 by 4
Pure Error
Total SS

251001
65536
227052
5757600
442225
1208900
17030
625556
8594901

1 251001 3,20996 0,110962
1
65536 0,83812 0,386699
1 227052 2,90369 0,126779
1 5757600 73,63178 0,000026
1 442225 5,65545 0,044677
1 1208900 15,46017 0,004345
1
17030 0,21779 0,653172
8
78195
15
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tabela 7-9 - tabela resumo da ANOVA para Str.
Parâmetros funcionais
ANOVA; Var.:Str; R-sqr=,98535; Adj:,97254 (corte x rugosidade3D replica v2.sta)
2**(4-1) design; MS Pure Error=,000054
DV: Str
SS
df
MS
F
p
Factor
(1)vc
(2)ap
(3)ae
(4)fz
1 by 2
1 by 3
1 by 4
Pure Error
Total SS

0,003508
0,003531
0,004125
0,006985
0,003609
0,004587
0,002696
0,000432
0,029472

1
1
1
1
1
1
1
8
15

0,003508 65,0090 0,000041
0,003531 65,4488 0,000040
0,004125 76,4489 0,000023
0,006985 129,4542 0,000003
0,003609 66,8884 0,000037
0,004587 85,0083 0,000016
0,002696 49,9708 0,000105
0,000054

tabela 7-10 - tabela resumo da ANOVA para Spk.
ANOVA; Var.:Spk; R-sqr=,9536; Adj:,913 (corte x rugosidade3D replica v2.sta)
2**(4-1) design; MS Pure Error=,5477736
DV: Spk
SS
df
MS
F
p
Factor
(1)vc
(2)ap
(3)ae
(4)fz
1 by 2
1 by 3
1 by 4
Pure Error
Total SS

0,54538
0,49280
84,28158
1,78757
1,17289
1,61671
0,16646
4,38219
94,44559

1 0,54538
0,9956 0,347589
1 0,49280
0,8996 0,370644
1 84,28158 153,8621 0,000002
1 1,78757
3,2633 0,108475
1 1,17289
2,1412 0,181541
1 1,61671
2,9514 0,124127
1 0,16646
0,3039 0,596509
8 0,54777
15

tabela 7-11 - tabela resumo da ANOVA para Sk.
ANOVA; Var.:Sk; R-sqr=,95591; Adj:,91733 (corte x rugosidade3D replica v2.sta)
2**(4-1) design; MS Pure Error=,9003437
DV: Sk
SS
df
MS
F
p
Factor
(1)vc
(2)ap
(3)ae
(4)fz
1 by 2
1 by 3
1 by 4
Pure Error
Total SS

4,1514
3,0888
143,7002
3,1773
0,5513
0,5738
0,9168
7,2027
163,3623

1
4,1514
4,6109 0,064044
1
3,0888
3,4307 0,101132
1 143,7002 159,6059 0,000001
1
3,1773
3,5290 0,097120
1
0,5513
0,6123 0,456448
1
0,5738
0,6373 0,447732
1
0,9168
1,0183 0,342469
8
0,9003
15
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tabela 7-12 - tabela resumo da ANOVA para Svi.
ANOVA; Var.:Svi; R-sqr=,95615; Adj:,91778 (corte x rugosidade3D replica v2.sta)
2**(4-1) design; MS Pure Error=,0000675
DV: Svi
SS
df
MS
F
p
Factor
(1)vc
(2)ap
(3)ae
(4)fz
1 by 2
1 by 3
1 by 4
Pure Error
Total SS

0,000036
0,000006
0,010430
0,000570
0,000000
0,000736
0,000000
0,000540
0,012318

1
1
1
1
1
1
1
8
15

0,000036
0,5287 0,487869
0,000006
0,0944 0,766473
0,010430 154,4641 0,000002
0,000570
8,4421 0,019724
0,000000
0,0016 0,969420
0,000736 10,8969 0,010842
0,000000
0,0041 0,950624
0,000068

tabela 7-13 - tabela resumo da ANOVA para camada branca.
ANOVA; Var.:cb; R-sqr=,95914; Adj:,92338 (corte x camada branca.sta)
2**(4-1) design; MS Pure Error=,2181
DV: cb
SS
df
MS
F
p
Factor
(1)vc
(2)ap
(3)ae
(4)fz
1 by 2
1 by 3
1 by 4
Pure Error
Total SS

0,01690
12,96000
2,85610
8,29440
0,40960
1,82250
14,59240
1,74480
42,69670

1 0,01690 0,07749 0,787791
1 12,96000 59,42228 0,000057
1 2,85610 13,09537 0,006795
1 8,29440 38,03026 0,000269
1 0,40960 1,87804 0,207776
1 1,82250 8,35626 0,020177
1 14,59240 66,90692 0,000037
8 0,21810
15

tabela 7-14 - tabela resumo da ANOVA para dureza na superfície.

ANOVA; Var.:Dureza superficial; R-sqr=,63418; Adj:,62314 (corte x dureza superficial.sta)
2**(4-1) design; MS Pure Error=2137,743
DV: Dureza superficial
SS
df
MS
F
p
Factor
(1)vc
(2)ap
(3)ae
(4)fz
1 by 2
1 by 3
1 by 4
Pure Error
Total SS

51904
1 51904,1 24,2799
319820
1 319819,7 149,6062
936
1
936,1
0,4379
165156
1 165156,2 77,2573
64
1
64,4
0,0301
25336
1 25336,0 11,8518
296558
1 296557,8 138,7247
495956 232
2137,7
1355731 239

0,000002
0,000000
0,508809
0,000000
0,862370
0,000683
0,000000
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Tensão Residual
tabela 7-15 - tabela resumo da ANOVA para TRlongitudinal
ANOVA; Var.:TRlong; R-sqr=,99926; Adj:,99861 (corte x TR.sta)
2**(4-1) design; MS Pure Error=40,9586
DV: TRlong
SS
df
MS
F
p
Factor
(1)vc
(2)ap
(3)ae
(4)fz
1 by 2
1 by 3
1 by 4
Pure Error
Total SS

216331,1
2146,1
39049,6
89967,0
29478,1
65545,4
0,2
327,7
442845,2

1 216331,1 5281,701 0,000000
1
2146,1
52,398 0,000089
1 39049,6 953,392 0,000000
1 89967,0 2196,535 0,000000
1 29478,1 719,704 0,000000
1 65545,4 1600,284 0,000000
1
0,2
0,005 0,943519
8
41,0
15

tabela 7-16 - tabela resumo da ANOVA para TRtransversal
ANOVA; Var.:TR transv; R-sqr=,99866; Adj:,9975 (corte x TR.sta)
2**(4-1) design; MS Pure Error=49,41302
DV: TR transv
SS
df
MS
F
p
Factor
(1)vc
(2)ap
(3)ae
(4)fz
1 by 2
1 by 3
1 by 4
Pure Error
Total SS

56566,9
9829,0
15874,8
118960,9
427,0
25208,2
68658,4
395,3
295920,5

1 56566,9 1144,777
1
9829,0 198,916
1 15874,8 321,267
1 118960,9 2407,481
1
427,0
8,642
1 25208,2 510,154
1 68658,4 1389,480
8
49,4
15

0,000000
0,000001
0,000000
0,000000
0,018719
0,000000
0,000000

tabela 7-17 – tabela resumo da ANOVA vida da superfície.

ANOVA; Var.:Mi=0,2; R-sqr=,95614; Adj:,93695 (corteXcoefatrito fracionado.sta)
2**(4-1) design; MS Pure Error=1481,72
DV: Mi=0,2
SS
df
MS
F
p
Factor
(1)vc
(2)ap
(3)ae
(4)fz
1 by 2
1 by 3
1 by 4
Pure Error
Total SS

52229,3
6494,5
250512,7
112449,7
90823,2
192,7
4076,8
23707,5
540486,4

1 52229,3 35,2491 0,000021
1
6494,5
4,3831 0,052582
1 250512,7 169,0688 0,000000
1 112449,7 75,8913 0,000000
1 90823,2 61,2958 0,000001
1
192,7
0,1300 0,723118
1
4076,8
2,7514 0,116640
16
1481,7
23
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7.4

ANEXO D - Determinação do tamanho de amostra para medição de rugosidade
por perfilometria 2D

O cálculo do tamanho da amostra é conforme a equação
 z.σ 
N ≥

 L 

2

( 7-10)

Onde:
z – é o ponto da distribuição normal padrão para o nível de confiança escolhido;
L – precisão desejada;
σ - desvio Padrão.
Esta equação é válida se a amostra obedecer a uma distribuição normal e isso pode ser
realizado pelo teste qui-quadrado. Desta forma, foram tomadas 50 medições da amostra e 50
medições da réplica. Assim, não somente as influências do processo de usinagem, mas
também as influências da troca de amostra, do reaperto do dispositivo entre outras, estarão
refletidas na rugosidade.
A amostra e a réplica foram divididas em 5 setores, sendo que, as extremidades de
20mm não foram utilizadas. Em cada setor foram realizadas 10 medições.
tabela 7-18 – Valores de rugosidade Ra (µm)
Resultado das medições da rugosidade Ra
0,748

0,796

0,777

0,782

0,797

0,729

0,733

0,74

0,75

0,776

0,805

0,757

0,773

0,788

0,809

0,762

0,729

0,75

0,749

0,768

0,738

0,786

0,763

0,789

0,799

0,751

0,729

0,74

0,749

0,786

0,755

0,836

0,794

0,762

0,763

0,762

0,7

0,75

0,724

0,778

0,737

0,781

0,691

0,777

0,809

0,756

0,714

0,739

0,803

0,723

0,771

0,775

0,736

0,798

0,761

0,775

0,721

0,77

0,828

0,777

0,761

0,79

0,736

0,825

0,799

0,761

0,726

0,782

0,808

0,742

0,751

0,75

0,727

0,849

0,793

0,742

0,74

0,756

0,795

0,746

0,761

0,794

0,731

0,803

0,793

0,736

0,735

0,76

0,832

0,748

0,8

0,787

0,781

0,776

0,799

0,722

0,742

0,752

0,7615

0,728

__

X

0,765

S

0,031
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A hipótese inicial Ho admite-se que a distribuição de Ra é normal, e hipótese
alternativa Ha é que a distribuição não seja normal. O nível de significância adotado α=0,05
Dividindo os valores de Ra em classe k suficientemente grandes temos a tabela abaixo,
tabela 7-19 – Distribuição dos valores de Ra em classes de freqüência.
Classe i

Intervalo de Ra
(µm)

freq. observada

freq. observada

absoluta.

relativa.

fi,o,a

fi,o,r

1

0,690

0,722

5

0,05

2

0,722

0,754

35

0,35

3

0,754

0,786

33

0,33

4

0,786

0,818

22

0,22

5

0,818

0,850

5

0,05

TOTAL

100

35
30

Frequencia

25
20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

Classe

figura 7-5 – Distribuição corrigida da frequencia de Ra.

Calculado a freqüência de classes observadas (fi,o) é obtido freqüência de classes
esperadas (fi,e,). Para aplicar uma distribuição norma padronizada os valores de Xi,o são
transformado para Zi,o conforme equação ( 7-11). Como µ e σ não são conhecidos é utilizado
__

X e S da tabela 7-18.
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Z i ,o =

X i ,o − µ

( 7-11)

σ

Assim, como o Zi,o pode-se verificar a função de distribuição FN(Zi,o) através de uma
tabela padronizada. Agora é possível calcular as freqüências esperadas relativas (fi,e,r) e
absolutas (fi,e,a) conforme as equações ( 7-12) e ( 7-13).
f i ,e,r = FN ( zi ,o ) − FN ( z (i −1),o )

( 7-12)

f i ,e,a = n. f i ,e,r

( 7-13)

O tamanho do teste qui-quadrado para cada classe individual é calculado pela
equação( 7-14).

χ i2 =

(f

área da

− f i ,o ,a )
f i ,e , a

2

i ,e ,a

( 7-14)

FN(Zi,o)

fi,e,r

fi,e,a

fi,o,a

χ i2

0,08

0,08

0,08

7,93

5,00

1,08

-0,37

0,36

0,36

0,28

27,64

35,00

1,96

0,79

0,67

0,25

0,75

0,39

39,29

31,00

1,75

4

0,82

1,71

0,04

0,96

0,21

20,78

24,00

0,50

5

0,85

1,00

0,04

4,36

5,00

0,09

1,00

100,00

100,00

5,38

i

Xi,o

Zi,o

1

0,72

-1,41

2

0,75

3

cauda

SOMA

Assim, a soma do qui-quadrado das classes individuais é comparado como o valor
2
crítico do χ crít
.
2
O valor de χ crít
é obtido através de tabela padronizada para α=0,05 e o grau de

liberdade ν que é calculado pela equação (7-15).

ν= k-m-1
Onde

(7-15)
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k : número de classe
__

m: 2 (para X e S)
Assim, ν = 2
2
2
Da tabela padronizada χ 2 = 7,81 que é o χ crít
. Então, χ 2 calculado< χ crít
. Assim, a

hipótese ho não pode ser descartada e a distribuição do Ra é considerada normal.
Assim, considerando as condições abaixo,
z

1,9600

S(desvio) Ra

0,0308

precisão

0,0250

e aplicando na equação ( 7-9), temos que o valor de N ≥ 5,84. Foi adotado N = 6 por
amostra.
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7.5

ANEXO E - Medição por perfilometria 2D

tabela 7-20 - Tabela com resultados das medições por perfilometria 2D.
Medição Condição Ra

Rz

Rq

Rp

Rv

Rt

Rsk

Rku Rsm Rdq

Rk

Rpk Rvk

1

1

0,573 2,854 0,686 1,735 1,119 3,140 0,611 2,374 0,571 0,049 1,559 0,942 0,196

1

4

0,673 3,688 0,820 2,205 1,483 4,455 0,491 2,650 0,238 0,065 2,162 0,993 0,322

1

6

1,249 6,370 1,603 4,462 1,908 7,340 1,419 4,043 0,087 0,056 2,089 4,145 0,427

1

7

1,194 5,746 1,546 4,149 1,597 6,580 1,478 3,935 0,220 0,042 2,013 4,152 0,195

1

10

0,782 3,560 0,896 1,992 1,568 4,310 0,285 1,966 0,290 0,081 2,578 0,779 0,258

1

11

0,407 2,245 0,493 1,336 0,909 2,530 0,432 2,491 0,211 0,062 1,513 0,423 0,225

1

13

1,210 5,865 1,539 4,031 1,834 6,815 1,319 3,677 0,000 0,051 2,276 3,563 0,543

1

16

1,158 7,083 1,551 5,412 1,671 8,380 1,768 5,671 0,139 0,079 1,947 3,926 0,257

2

1

0,577 2,895 0,693 1,786 1,109 3,290 0,702 2,534 0,500 0,050 1,539 0,948 0,242

2

4

0,658 3,533 0,805 2,241 1,292 3,870 0,630 2,767 0,240 0,064 2,020 1,085 0,277

2

6

1,193 5,904 1,563 3,970 1,934 7,510 1,492 4,558 0,134 0,057 2,226 3,950 0,444

2

7

1,082 5,545 1,420 4,000 1,545 6,915 1,543 4,725 0,000 0,043 1,547 3,788 0,198

2

10

0,817 3,777 0,932 2,087 1,690 4,345 0,233 1,922 0,204 0,084 2,478 0,917 0,299

2

11

0,449 2,428 0,543 1,205 1,223 2,885 0,133 2,269 0,185 0,064 1,718 0,334 0,304

2

13

1,131 5,337 1,423 3,567 1,770 6,745 1,138 3,867 0,099 0,049 1,775 3,463 0,640

2

16

1,080 6,081 1,406 4,472 1,609 7,865 1,540 5,572 0,000 0,077 1,862 3,582 0,281

3

1

0,582 2,857 0,694 1,757 1,100 3,260 0,692 2,403 0,359 0,049 1,610 0,907 0,269

3

4

0,663 3,522 0,809 2,225 1,297 3,885 0,654 2,764 0,211 0,064 2,177 0,995 0,266

3

6

1,175 5,407 1,536 3,538 1,869 7,225 1,466 4,663 0,135 0,055 1,814 4,080 0,417

3

7

1,110 5,161 1,431 3,657 1,504 6,360 1,478 4,285 0,000 0,043 1,841 3,936 0,198

3

10

0,826 3,572 0,929 2,019 1,553 4,025 0,339 1,798 0,308 0,082 2,140 0,975 0,229

3

11

0,462 2,913 0,580 1,667 1,246 4,880 0,723 4,316 0,251 0,066 1,485 0,608 0,395

3

13

1,202 5,713 1,518 3,895 1,818 7,060 1,295 3,736 0,077 0,050 1,628 3,849 0,587

3

16

1,164 6,148 1,498 4,501 1,647 6,930 1,294 3,734 0,162 0,078 2,285 3,793 0,157

4

1

0,557 2,873 0,672 1,395 1,478 3,125 0,132 2,195 0,476 0,050 1,757 0,438 0,493

4

4

0,627 3,457 0,783 2,166 1,291 3,785 0,748 3,189 0,151 0,064 1,660 1,364 0,334

4

6

1,179 6,144 1,591 4,650 1,494 7,130 1,751 5,080 0,081 0,049 2,540 4,128 0,100

4

7

1,071 4,825 1,387 3,398 1,427 6,245 1,526 4,559 0,000 0,041 1,609 3,709 0,279

4

10

0,801 4,346 0,958 2,472 1,874 5,045 0,421 2,326 0,188 0,107 2,761 0,770 0,425
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Medição Condição Ra

Rz

Rq

Rp

Rv

Rt

Rsk

Rku Rsm Rdq

Rk

Rpk Rvk

4

11

0,434 2,516 0,537 1,283 1,233 3,015 0,152 2,615 0,116 0,069 1,445 0,489 0,515

4

13

1,325 6,089 1,560 3,771 2,318 7,105 0,716 2,532 0,000 0,064 2,958 3,346 0,498

4

16

1,185 6,689 1,562 4,938 1,751 7,640 1,601 4,715 0,131 0,075 2,135 3,855 0,325

5

1

0,494 2,704 0,601 1,276 1,428 3,025 -0,068 2,293 0,418 0,050 1,905 0,239 0,436

5

4

0,630 3,494 0,797 2,220 1,274 3,690 0,960 3,322 0,157 0,066 1,674 1,418 0,312

5

6

1,123 5,391 1,554 4,005 1,386 7,780 1,939 6,465 0,000 0,048 1,685 4,354 0,150

5

7

1,204 5,122 1,518 3,509 1,613 6,285 1,401 3,652 0,000 0,040 1,565 4,025 0,266

5

10

0,811 4,307 0,969 2,383 1,924 4,575 0,238 2,301 0,185 0,102 3,212 0,735 0,423

5

11

0,448 2,454 0,548 1,234 1,220 2,745 -0,035 2,348 0,195 0,071 1,651 0,383 0,327

5

13

1,283 5,622 1,483 3,464 2,158 6,755 0,620 2,564 0,090 0,062 2,266 3,964 0,426

5

16

1,168 6,030 1,510 4,310 1,720 7,365 1,519 4,603 0,089 0,082 1,793 3,862 0,429

6

1

0,539 2,833 0,650 1,483 1,350 3,205 0,191 2,206 0,505 0,050 1,757 0,448 0,426

6

4

0,636 3,624 0,798 2,266 1,358 4,400 0,767 3,224 0,155 0,068 1,731 1,372 0,381

6

6

1,152 6,563 1,568 5,237 1,326 6,945 1,817 5,380 0,000 0,048 2,316 4,172 0,109

6

7

1,076 5,339 1,391 3,862 1,477 6,120 1,502 4,472 0,133 0,041 1,597 3,710 0,271

6

10

0,777 4,347 0,934 2,416 1,931 4,995 0,370 2,431 0,158 0,106 2,734 0,723 0,472

6

11

0,439 2,529 0,532 1,350 1,179 2,830 0,147 2,383 0,149 0,070 1,552 0,396 0,339

6

13

1,326 6,224 1,577 3,950 2,274 7,195 0,878 2,693 0,088 0,065 3,308 2,608 0,411

6

15

1,092 6,624 1,471 4,622 2,002 7,445 1,589 4,735 0,000 0,056 2,015 3,709 0,739

6

16

1,086 5,517 1,366 3,725 1,792 7,435 1,231 4,372 0,023 0,078 1,795 3,568 0,388

223

7.6

ANEXO F - Aplicação do lubrificante sólido – bissulfeto de molibdênio

O lubrificante adotado foi importante para permitir a observação da influência da
topografia da superfície usinada no desempenho tribológico.
Os ensaios preliminares, figura 7-6, mostraram que o lubrificante depositado na ponta
do pino, que tem apenas 2,5 mm de diâmetro, em pouco tempo é consumido sem permitir a
avaliação da superfície. Este ensaio também mostrou que o bissulfeto de molibdênio
permanece por mais tempo na superfície do pino e que coeficiente de atrito inicial é menor
que para o sabão. Assim, o bissulfeto de molibdênio foi adotado como lubrificante para os
ensaios de desgaste por deslizamento.
0,8

Coeficiente de atrito

0,7
0,6
0,5
0,4
MoS2-1

0,3

MoS2-2
MoS2-3
Sabão 1

0,2

Sabão2
Sabão3

0,1
0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Tempo de vida (s)

figura 7-6 - Curva de desgate para sabão e bissulfeto de molibdênio (MoS2).
Condição 9 (ITA) vc=140m/min; ap=0,2mm; ae=0,18mm; fz=0,09mm.

Para que os desempenhos tribológicos das superfícies fresadas em diferentes
condições pudessem ser comparados, foi necessário desenvolver uma metodologia de
deposição de forma a conferir repetibilidade da camada de lubrificante na superfície das
amostras a serem testadas.
Os ensaios preliminares mostraram que não somente a quantidade, mas também a
homogeneidade da camada lubrificante afeta a forma da curva do coeficiente de atrito e,
conseqüentemente, a sua dispersão, figura 7-7.

224

0,8

Coeficiente de atrito

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

Friction Coeff10-1
Friction Coeff10-2
Friction Coeff10-3

0,1

Friction Coeff10-4
Friction Coeff10-5

0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

tempo de vida (s)

figura 7-7 – Bissulfeto de molibdênio aplicado manualmente - Condição 10 (ITA)
vc=400m/min; ap=0,2mm; ae=0,18mm; fz=0,09mm.

O lubrificante utilizado nos ensaios foi uma mistura de um lubrificante sólido,
bissulfeto de molibdênio MoS2 (30g), em óleo mineral sem aditivos (20ml – vitrea 100). A
quantidade preparada foi o suficiente para realizar todos os ensaios.
Foi desenvolvido um dispositivo para aplicação do lubrificante conforme figura 7-8,
montado em uma fresadora-ferramenteira conferindo a repetibilidade ao método de aplicação.

figura 7-8- Aplicador de bissulfeto de molibdênio.

Neste dispositivo é importante que o ângulo do aplicador seja no sentido anti-horário.
Caso contrário, a força interna gerada pelo filme lubrificante não será decomposta de forma a
erguer o aplicador. A tabela 7-21 mostra os ajustes da fresadora para aplicação do
lubrificante.
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tabela 7-21 – Tabela de parâmetros de ajuste da fresadora para aplicação do bissulfeto
de molibdênio.

Parâmetros de aplicação
velocidade

0,4m/s

Ângulo de cunha

1,5º

Carga (massa do aplicador)

0,4N

Espessura do aplicador

5mm

Para esta situação a viscosidade é uma constante e todas as variáveis que afetam a
espessura camada lubrificante (h) estão sob controle.
Isto pode ser confirmado pela equação simplificada de Reynolds (HUTCHINGS,
1992).
 L2 
W = 6.η.K .U  2 
 h0 

( 7-16)

Onde:
W - a carga aplicada;
η - viscosidade;
K - está relacionado ao ângulo de cunha,
U -a velocidade de deslizamento,
L - a espessura do plano que denominado de aplicador,
h - espessura do filme lubrificante.
Método de deposição
1 - Limpeza e ultra-som por 3 min em álcool absoluto.
2 - Medição da massa da amostra.
3 - Aplicação do lubrificante na fresadora
4 - Medição da massa amostra + lubrificante
5 - Comparação da massa da amostra depositada
A cada repetição a mistura foi agitada com o intuito de manter a concentração original.
A rotina de 1 – 5 foi repetida até que a diferença entre as medições da etapa 5 estabilizasse
com uma diferença máxima de 10%. Uma possível explicação para estabilização é a formação
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da camada adsorvida que parece não ser instantânea, merecendo um estudo mais aprofundado
do seu comportamento.
Após a estabilização que ocorre após sucessivas aplicações, o procedimento é repetido
por mais três vezes para obtenção da média do filme depositado.
Visto que a velocidade inicial de deslocamento da mesa não é instantânea, o início do
movimento sempre ocorreu afastado das amostras a uma distância de 10mm.
Após aplicação, todo o lubrificante que não se encontrava na superfície de teste era
cuidadosamente removido para não afetar as medições da massa de lubrificante retido na
superfície. Como resultado do controle da aplicação do bissulfeto de molibdênio temos a
tabela 7-22 das característica do filme de lubrificante
tabela 7-22- Característica do filme lubrificante.

Lubrificante

MoS2( 30g )
óleo mineral (20 ml)

Média de lubrificante depositado

0,0110g

Intervalo de confiança (IC) 95%

±0,0006g

O intervalo de confiança calculado demonstra a alta repetibilidade do método.
Desta forma, todas as variáveis que afetam a curva de desgaste estão controladas com
exceção das características da superfície usinada que variam de amostra para amostra e outros
fatores aleatórios (imperfeições das superfícies e da máquina).
7.7

ANEXO G - Resultados dos desempenhos tribológicos

tabela 7-23 – Resultados do desempenho tribológico, médias, desvios, IC e CV.
Cond
1
4
6
7
10
11
13
16

Média (s)
261,77
103,50
51,60
153,23
362,67
444,00
172,13
72,73

Desvio
22,94
12,49
8,53
13,74
37,86
13,84
5,42
4,88

IC/2
20
11
7
12
33
12
5
4

CV
9
12
17
9
10
3
3
7
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7.8

ANEXO H - Determinação da área de contato real

A pressão de contato é determinada pela razão da carga efetiva aplicada pela área de
contato. Contudo, devido às irregularidades inerentes ao processo de fabricação, o contato
inicial ocorrerá somente em determinadas regiões mais elevadas da superfície de um
componente.
A figura 7-9 apresenta a superfície da amostra 14 recoberta com uma fina camada de
ouro com ampliação de 100x, 500x, 1000x. Estas fotos foram obtidas após a aplicação de uma
carga de 400N e o deslizamento do pino de apenas uma vez.

figura 7-9– Imagens dos cumes deformados da amostra 14

As fotos com pouca ampliação demonstram que os contatos possuem, em média,
pouco mais de 50 µm. No entanto, grande parte é devido ao material aderido. Na foto com
ampliação 1000x podemos observar que apenas uma faixa de aproximadamente de 10 a 20
µm é que foi realmente deformada. Sendo, portanto, a região de sustentação, figura 7-10.
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figura 7-10 – Perfil de rugosidade da amostra 14 ampliada

1

228

A figura 7-11 representa a vista superior do pino com as faixas dos sulcos formados
durante o fresamento. A distância entre cada sulco (ae – penetração de trabalho) é de 0,31mm
e obedece a programação CNC.
A área total do pino, de 2,5mm de diâmetro, é de 4,91mm2, que é considerada a área
aparente (Aa). Neste caso, para uma carga de 400N, a pressão de contato é de 82MPa.
A tensão de escoamento para o aço ferramenta é de ≅ 1650MPa. Portanto, a área real
de contato necessária para sustentar uma carga de 400N é de 0,24mm2.
Da figura 7-9 e figura 7-10 e considerando uma faixa média de contato de 0,015 mm, a
área real de contato (Areal), será de ≅ 0,232 mm2, muito próximo do valor calculado.
Nesta circunstância, a pressão de contato alcança ≅ 1724 MPa, cerca de 21x maior que
o cálculo que utiliza a área aparente (Aa).

cp14
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micrometro

0.1000
0.0500
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2
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4

-0.1000
-0.1500
-0.2000
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figura 7-11 - Vista superior do pino com as faixas dos sulcos formados durante o
fresamento.
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7.9

ANEXO I - Descrição de equipamentos

7.9.1 Centro de usinagem

Equipamento do Instituto Brasil- Alemanha - ITBA
Fabricante: Deckel-Maho
Comando: Siemens 810D
7.9.2 Serra de precisão

Fabricante Buehler
Modelo: ISOMET 4000
7.9.3 Durômetro

Equipamento do Lab. de Fenômenos de Superfície (LFS-PME-EPUSP)
Fabricante : Buhler
Modelo: 1900~2100
7.9.4 Microdurômetro

Equipamento do Lab. de Fenômenos de Superfície (LFS-PME-EPUSP)
Fabricante Fisher
Modelo: Fisherscope HCV
7.9.5 Microscópio óptico

Equipamento do Lab. de Fenômenos de Superfície (LFS-PME-EPUSP)
Fabricante: Olympus
Modelo: BX60
7.9.6 Lupa

Equipamento do Lab. de Fenômenos de Superfície (LFS-PME-EPUSP)
Fabricante: Nikon
Modelo
7.9.7 Balança de precisão

Equipamento do Lab. de Fenômenos de Superfície (LFS-PME-EPUSP)
Fabricante: Toledo
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Modelo: AB204
Capacidade: 10~210g
resolução: 0,0001g
7.9.8 Microscópio eletrônico de varredura

Equipamento do Lab. Eng. Metalúrgica e de Materiais (LABMEV-PMT-EPUSP)
Fabricante: Philips
Modelo: XL30
7.9.9 Difratômetro de raios-X

Equipamento do CCTM – IPEN
Fabricante: Rigaku
Modelo: Rint 2000
Tubo: Cromo K-alfa 2.29 Å
Corrente: 20mA
Tensão:40KV
7.9.10 Perfilômetro 2D

Equipamento do Lab. de Fenômenos de Superfície (LFS-PME-EPUSP)
Fabricante: Kosaba lab
Modelo: Surfcorder SE1700α

7.9.11 Perfilômetro 3D

Equipamento do Lab. de Tribologia e Materiais (LTM- FEMEC- – UFU)
Fabricante UBM Messtechnik
Modelo: Microfocus Expert 120mm
Resolução lateral: 1µm
Resolução vertical: 60 nm
Apalpador: óptico
Programa de análise : Mountains Map
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7.10 ANEXO J - Programas para usinagem
7.10.1 Programas para usinagem das amostras de AISI H13

Programa para centro de usinagem Deckel Maho
(Programa desenvolvido por M.Eng. Davi Neves – IEAV/ITA)
; PECA ALINHADA E ZERO X NO MEIO DO COMPRIMENTO
; CONDIÇOES FIXAS PARA CADA INICIO DE PROGRAMA
N100 R0 = 0 ; DISTANCIA DO FUNDO DO DISPOSITIVO A PONTA DA
FERRAMENTA
N200 R1 = 8 ; RAIO DA FERRAMENTA ESFERICA
N300 R2 = 54 ; MEIO COMPRIMENTO DO CDP MAIS FOLGA NA ENTRADA E
OU SAIDA DA FERRAMENTA
N400 R3 = 24 ; LARGURA DO CDP MAIS FOLGA INFERIOR E SUPERIOR DA
FERRAMENTA
N500 R4 = 5 ; RAIO DE APROXIMACAO E AFASTAMENTO
N600 R5 = 15 ; ANGULO DA INCLINACAO DA PAREDE EM RELACAO A
VERTICAL
; VARIAVEIS DEPENDENTES DA CONDICAO DE USINAGEM
N700 R10 = 0.179 ; VALOR DE AE MEDIDO NO PLANO INCLINADO
N800 R11 = 0.4 ; VALOR DE AP-SM MEDIDO PERPENDICULAR A DIREÇÃO
DO PLANO INCLINADO
N900 R12 = 2785 ; ROTACAO DA ARVORE
N1000 R13 = 501 ; VELOCIDADE DE AVANÇO
;
;MOVIMENTO ASCENDENTE E CONCORDANTE
N1100 R20 = R3/R10 ; CALCULO APROXIMADO DO NUMERO DE PASSADAS
N1200 R21 = R10*SIN(R5) ; INCREMENTO EM Y EM FUNCAO DO AE
N1300 R22 = R10*COS(R5) ; INCREMENTO EM Z EM FUNCAO DO AE
N1400 R23 = R11*COS(R5) ; INCREMENTO EM Y EM FUNÇAO DO AP-SM
N1500 R24 = -R11*SIN(R5) ; INCREMENTO EM Z EM FUNCAO DO AP-SM
N1600 R25 = 0; NUMERO DA PASSADA
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N1700 G40 G60 G54
;N1800 T="Fresa_0_16MM"
;N1900 M6
N1800 G90 G0 X0 Y0 Z175
N1900 G90 G0 X=(R2) Y=(-2*R4) Z100 S=R12 F=R13 M3 M7
N2000 G0 Z=60
N2100 LABEL:
N2200 G1 Z=(R0 + R22*R25 +R24)
N2300 G1 X=(R2) Y=(-2*R4+R21*R25 +R23)
N2400 G3 X=(R2) Y=(R21*R25 +R23) I=AC(R2) J=AC(-R4 + R21*R25 +R23)
N2500 G1 X=(-R2)
N2600 G3 X=-(R2) Y=(-2*R4 + R21*R25 + R23) I=AC(-R2) J=AC(-R4 + R21*R25
+ R23)
N2700 G0 X=(R2)
N2800 R25 = R25 + 1
N3300 IF R25<=(R20) GOTOB LABEL
N3400 G0 Z100
N3500 M30

7.10.2 Programa para usinagem dos pinos AISI 1020

O002
(PROGRAMA: PINO 1020)
(MÁQUINA: TORNO)
[BILLET X54 Z75
N 10 G21 G99 G96 G50 S3500;
N 20 G 40 G80;
(Faceamento
N 40 M3 S160;
N 50 G0 X100. Z 100.;
N 60 G0 X15. Z61.;
N 70 Z60.0;
N 80 G1 X-1.0 F0.1;
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N 90 G28;
(DESBASTE EXT.
N 100 G0 X15.0 Z62.0;
N 110 G1 X12.7 F0.5;
N 120 G90 U-0.5 W-65.0 F0.1;
N 130 U-0.5 F0.1;
N 140 U-0.5 F0.1;
N 145 U-0.35 F0.5;
(RAIO
N 150 G0 X0. Z62.;
N 151 G1 Z60. f0.5;
N 160 G3 X10.1 Z54.95 R5.05 F0.1;
N 170 G28;
N 180 M1;
(CORTAR PINO -BEDAME
N 200 M3 S140;
N 210 G0 X15.0 Z0;
N 220 G1 X-1.0 F0.5;
N 230 G28 U10;
N 250 M30;

