
As indústrias têm buscado a redução de custos em

processos de fabricação de materiais, bem como o

aumento da vida útil de produtos, preservando a

qualidade dos mesmos. Atualmente, os avanços

tecnológicos têm permitido a utilização de condições de

usinagem mais severas por máquinas-ferramentas, com

maior velocidade de operação e potência disponível.

Permitindo, desta forma, o aumento da produtividade.

Um dos processos de usinagem mais utilizados na

indústria é o fresamento.
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Ferramentas

Fresas inteiriças de metal-duro

Nº de gumes: 4

Diâmetro: 6 mm

Sem revestimento
Fonte: GUS

Corpo de prova

Aço AISI P20 com dureza média 38 HRc.

Equipamentos

Apoio

Usinagem

Pode ser definida como todo e qualquer processo de

fabricação de peças por meio da remoção de material

sob forma de cavaco.

Consiste em um processo mecânico em que ocorre a

rotação no eixo da ferramenta com avanço paralelo à

superfície da peça, utilizando-se de uma ferramenta de

corte.

Fresamento

Avaliar a influência do desgaste de fresas de metal

duro sobre a qualidade superficial no processo de

fresamento;

6 mm

Fonte: GUS

As medições de rugosidade ao longo da vida da

ferramenta mostraram que a ferramenta tratada por

polimento, tiveram os parâmetros de rugosidade mais

estáveis principalmente com aplicação de MQL. O

MQL1 proporcionou um aumento da estabilidade nas

ferramentas testadas.

Fresamento de topo

Estratégias de corte concordante

Seco (sem fluído lubrirrefrigerante)

MQLV: Base Vegetal

MQLA: Base Vegetal + Aditivo de extrema pressão

Centro de Usinagem LG-500 Hartford 10 kW máx.

10.000 rpm

Rugosímetro Mitutoyo SJ-301

Estereoscópio trinocular Entex TNE-10B

Microscópio ótico Nikon Epiphot 200 Microdurômetro

Shimadzu Mitutoyo HMV-2

Tratamento: Original de fábrica

Tratamento: Polimento com cerdas abrasivas

Fonte:  Adaptado de Machado et al, 2009

Fonte: Irwin

Fonte: Gus, 2016.

A ferramenta polida apresentou menor irregularidade

em comparação com a original de fábrica;

Na ferramenta polida é possível observar sulcos na

superfície.

Parâmetros

Velocidade de corte (vc) 180 m/min

Avanço (fz ) 0,06 mm/gume

Profundidade axial (ap) 0,5 mm

Profundidade radial (ae) 0,2 mm

Os experimentos foram realizados com parâmetros de

corte definidos.

Analisar a influência do fluído lubrirrefrigerante sobre

a qualidade superficial no processo de fresamento.

A ferramenta polida apresentou maior estabilidade

para as três condições de lubrirefrigeração;

A ferramenta original de fábrica demonstrou maior

variabilidade nos valores de rugosidade, apresentando

maior estabilidade apenas para a condição com MQL1

Fonte: GUS

Fonte: GUS

B1: Nova;

B2: 8,8 m;

B3: 16,5 m;

B4: Vbmáx.     

de 0,2 mm.

Fonte:  Adaptado de Klocke, 2011
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Funções do fluido

PeçaLubrificação

Refrigeração

Transporte de 

cavacos

Fonte: GUS
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