
Introdução

A necessidade de aperfeiçoamento do desempenho das ferramentas leva a
busca por melhorias nas mesmas que já se encontram disponíveis no
mercado atualmente. Algumas técnicas já utilizadas, como a aplicação de
revestimentos e a obtenção de diferentes geometrias, auxiliam na
obtenção de ferramentas com maior durabilidade. Inserido nesse contexto
está o tratamento de gumes de ferramentas. O tratamento de polimento
tem por objetivo remover material de forma sistêmica, podendo agir
diretamente na geração da geometria do gume. O polimento pode
modificar a microtopografia do gume, modificando a rugosidade e textura
das superfícies da ferramenta nas proximidades do gume, por
consequência, o tratamento acaba reforçando e eliminando defeitos do
gume, que fica com forma mais definida. No presente trabalho foram
aplicados tratamentos de gume através da técnica de polimento por
escovamento com cerdas abrasivas em fresas inteiriças de metal duro.

Figura 1: Aspectos a serem considerados no tratamento de gumes. 

Fonte: Adaptado de Bordin (2013) .

Objetivo

Avaliar o desgaste em fresas inteiriças de metal duro e a qualidade da
superfície do corpo de prova para diferentes condições de tratamentos de
polimento.

Metodologia

O material utilizado nos ensaios foi o aço AISI P20, cuja composição
química é apresentada na Tabela 1 e que possui dureza de 28 a 32 HRc.

Tabela 1: Composição química do aço AISI P20 

Fonte: Laudo Técnico UCS (2012) .

Processo de polimento com cerdas abrasivas

As esponjas abrasivas foram recortadas e fixadas a uma mini retífica
pneumática manual, da marca Campbell Hausfeld, com velocidade de
rotação de 25.000 rpm, e pressão de 4 bar. A mini retífica foi fixada à mesa
de um centro de usinagem Dyna Myte, modelo DM4500, com potência de
4,5 kW e rotação máxima de 6000 rpm, por meio de um suporte em
conjunto com uma morsa.

Tabela 2: Tipos de abrasivos 

Fonte: Alana Betina (2018).

A ferramenta foi fixada ao cone da fresadora no sentido contrário ao corte
da fresa, com velocidade de rotação de 50 rpm, e avanço (f) de 0,04 mm. A
posição da esponja foi ajustada com ângulo de 30º de modo a ser o mesmo
ângulo de hélice da ferramenta. A profundidade de contato foi ajustada
para aproximadamente 4 mm e o tempo de processo para cada uma foi de
aproximadamente 5 minutos.

Figura 2:  Posicionamento do sistema de polimento

Fonte: Ost (2016)

Resultados

A Figura 3 traz uma vista ampliada da região do flanco das ferramentas
tratadas, onde pode-se observar as marcas provenientes do contato entre
a ferramenta e os abrasivos utilizados para os tratamentos de polimento.

Figura 3 - MEV realizado do flanco da ferramenta

Fonte: Alana Betina (2018).
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