
Com o objetivo de melhorar a micro-geometria,

alguns processos de tratamento de gume são

utilizados, entre eles destaca-se o polimento, que foi

abordado nesta pesquisa. Este tende a arredondar a

geometria, possibilitando uma melhor distribuição das

forças durante o processo de corte, diminuindo a taxa

de desgaste.
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Tratamento de Gume

Desgaste

Fonte: Adaptado de Rodriguez, 2009

Fresamento concordante

Condições da ferramenta: Original de fábrica e três

tipos distintos de polimento com cerdas abrasivas.

Medição de desgaste máximo de flanco (VBmáx),

sendo esse definido como 0,2 mm.

Replicas para cada condição.

Corpo de Prova e Ferramentas 

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.

Equipamentos

Os testes mostraram que os mecanismos de

desgastes predominantes foram abrasão e adesão,

algumas ferramentas também apresentaram micro

lascamentos ilustrados na imagem a seguir.

O gráfico do comportamento de desgaste mostra o

comprimento usinado pelas diferentes ferramentas

testadas até o desgaste no flanco (VBmáx) atingir o

limite estabelecido de 0,2 mm.
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Corpo de prova: Aço AISI P20 com dureza entre 36 e

38 HRc.

Fresas inteiriças de metal-duro sem revestimento com

4 gumes e diâmetro de 6 mm.

Ângulo de saída 10°, ângulo de folga 8° e 15°.

Superfície da ferramenta sem tratamento (OF) e com

tratamento de gume por polimento (POL). Nas fresas

que receberam o polimento observamos uma superfície

mais homogênea, (figura abaixo).

Centro de Usinagem Hartford LG-500 10 kW

máx.10.000 rpm.

Estereoscópio trinocular Entex TNE-10B.

Software ScopePhoto.

Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) Mira3

Tescan.

Um dos processos amplamente utilizados para a

fabricação de moldes e matrizes é o fresamento. Este

consiste em um processo de usinagem no qual a

ferramenta rotaciona e o avanço ocorre paralelamente

à superfície da peça.

As dificuldades do processo são devido às

oscilações de temperatura durante a usinagem e pelos

esforços mecânicos causados pelo corte interrompido.

Um dos fatores que afetam a qualidade da peça

usinada e o comportamento do desgaste é a

geometria da ferramenta de corte.

Avaliando o efeito do tratamento de gume sobre a

vida da ferramenta, pode-se verificar que o mesmo não

foi significativo. A ferramenta original de fábrica

apresentou uma pequena vantagem em relação a vida

da ferramenta comparada as com tratamento.

O desgaste em ferramentas de corte acontece de

maneira diferente de acordo com a temperatura de

corte, como mostra o gráfico abaixo:
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Foram geradas as curvas do comportamento de

desgaste das ferramentas para as três condições de

tratamento de gume e a ferramenta original de fábrica.

O comportamento da curva do gráfico também sinaliza

uma velocidade de corte adequada, altas velocidades

geram desgastes rápidamente, com grande inclinação

da curva.
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