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MICRO USINAGEM DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO, DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS E ESTIPULAÇÃO 

DA VIDA DA FERRAMENTA

Realização

A micro usinagem é um processo de fabricação

utilizado para a obtenção de geometrias de tamanho

reduzido.

Definição de parâmetros e condições para a

usinagem de placas de circuito;

Determinação de um tamanho útil para a rebarba;

Estipulação da vida da ferramenta.
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Corpo de prova 

Apoio

Os parâmetros e condições de corte, indicados acima,

representam rebarba com tamanho de 0,020 mm, sendo este o

valor estipulado para que não houve-se interação entre

rebarbas opostas em uma mesma trilha que pudessem

interferir no circuito.

Foi considerado final de vida da fresa, quando houve a

possibilidade de interação da rebarba entre ambos os lados da

trilha, tendo valores de rebarba entre 0,254 á 0,690 mm

(valores similares aos encontrados no Pré-Teste1);

Para esta consideração, o VBmáx da ferramenta ficou em

torno de 0,039 mm com tcmáx de 15,07 min, o que corresponde

a cerca de 27.150 mm usinados.

Análise da rebarba

Maquina-Ferramenta e equipamento para analise 

Conceitos do processo
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Especificações da ferramenta 

Fresa inteiriça

Metal duro

D: 1 mm

N° de gumes: 2

Estereoscópio trinocular.

Fonte: GUS

Parâmetros de corte:

• vc = 188 m/min

• ap = 0,3 mm

• fz = 0,015 mm/ver

Parâmetros obtidos

2 mm

C2

Emax: 0,550 mm

Emax: 0,780 mm

Emed: 0,160 mm

Emed: 0,200 mm

Pré-Teste 1

Fonte: GUS

T1
Emed: 0,012 mm

0,5 mm
0,5 mm

T1

Emed: 0,017 mm

Pré-Teste 4

Condições de usinagem

Estratégia:

• corte concordante

Fixação da ferramenta:

• l/d= 16
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Placa de circuito 

de fenolite, com  

200x200x1,6 mm.
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Fonte: GUS

Fonte: GUS

Imagem realizada por MEV, de fresa (diâmetro 1,0 mm),

com 500x de aumento feita após esta atingir o fim de vida.

Tem-se ao longo do flanco desgaste (VB), devido a abrasão.

Tem-se também a presença de lascamento.

Fonte: GUS

Desgaste da ferramenta

Análise da vida da ferramenta

Gráfico representando o desgaste em relação ao tempo de

corte de três fresas (F2, F3 e F4) de diâmetro 0,8 mm nos

mesmos parâmetros e condições de usinagem previamente

definidas nos Pré-Testes realizados.

Comparação do tamanho da rebarba no inicio e no fim dos 

Pré-Testes realizados.
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Espessura 

Trilha

Concordante Discordante ap fz vc 0,8 1

Pré-Teste 1 x x x x x

Pré-Teste 2 x x x x

Pré-Teste 3 x x x x x

Pré-Teste 4 x x

Estratégia de

corte

Parâmetro de 

Corte

Diâmetro

(mm)

Centro de Usinagem

Hartford LG- 500.

Na micro usinagem, a rugosidade diminui com o

aumento da velocidade de corte até atingir um valor

mínimo da mesma. A partir desse ponto, a velocidade

passa a não exercer influencia sobre a rugosidade

resultante.

O desgaste da ferramenta é um fator relevante

quando trata-se da rugosidade. O desgaste mais

acentuado gera uma rugosidade maior na superfície

trabalhada.

A avaliação das propriedades do material consideram

principalmente o diâmetro do grão. A micro estrutura e a

distribuição granulométrica homogêneas influenciam na

qualidade superficial resultante do processo.

Principais aspectos a serem considerados na micro

usinagem:

- propriedades da peça de trabalho;

- especificações da ferramenta e

- parâmetros do processo.

VBmáx x tc
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