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ESTUDO DA QUALIDADE SUPERFICIAL RESULTANTE DO PROCESSO DE FRESAMENTO COM 

FERRAMENTA REVESTIDA PARA DIFERENTES CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DE FLUIDO 

LUBRIRREFRIGERANTE 

Indústrias de manufatura buscam constantemente a

melhoria nos processos de fabricação e a redução de

seus custos. Um item que vem sendo amplamente

questionado em busca destas melhorias e redução de

custos é a utilização de fluidos lubrirrefrigerantes em

processos de fresamento. Além disso, existe uma

tendência mundial pela eliminação dos fluidos

lubrirrefrigerantes, devido ao impacto ambiental e à

saúde humana.

Ferramenta

Fresas inteiriças de

metal-duro

Nº de gumes: 4

Diâmetro: 6 mm

Revestimento: Sem

Acabamentos

Original de fábrica

Acabamento por arraste

Condições de Aplicação do Fluído

Seco

MQLA: MQL de base vegetal com aditivo de

extrema pressão

Corpo de prova

Material: AISI P20 

Dureza: 38 HRc

Equipamentos

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.
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As medições de rugosidade ao longo da vida da

ferramenta mostraram que a ferramenta com

acabamento por arraste tiveram os parâmetros de

rugosidade mais estáveis principalmente com

aplicação de MQL. Além do mais, o MQL1

proporcionou um aumento da estabilidade até mesmo

com a ferramenta original.

O principal objetivo é analisar os efeitos do

acabamento por arraste, juntamente com diferentes

condições de aplicação de MQL, sobre a qualidade

superficial no processo de fresamento.

MEV da superfície da ferramenta.

Gráficos dos valores de Ra e Rz medidos.

Em um primeiro momento é possível observar que a

rugosidade tende a ser mais elevada no início do

processo para a maioria dos casos. Além disso, a

usinagem a seco apresentou as maiores dispersões

nos dados, e a aplicação de MQL1 apresentou a

menor dispersão. A ferramenta com acabamento por

arraste mostrou um aumento na estabilidade da

rugosidade.

Parâmetros 

Fluído Lubrirrefrigerante

Funções primárias:

- Refrigeração

- Lubrificação

- Transporte de cavaco

Influência:

- Qualidade superficial

- Precisão de forma

- Precisão de medida

A técnica de aplicação por MQL consiste em uma

quantidade pequena de fluido enviada para a

interface ferramenta/peça por um fluxo de ar

comprimido.

Apoio Realização

INTRODUÇÃO

PROBIC - FAPERGS

Projeto: QSII

Fresamento

Fresamento é

um método de

produção por

usinagem em que

ocorre a rotação

no eixo da ferramenta com avanço paralelo à

superfície da peça, utilizando-se de uma ferramenta

de corte de múltiplos gumes, produzindo cavaco.
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Fonte: Adaptado de Sandvik Coromant
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6 mm

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

Fonte: GUS

Fonte: GUS


