
SEM534 – Processos  de Fabricação Mecânica

Aula: Materiais e Vida da Ferramenta



Materiais para Ferramenta

Propriedades desejadas:

•Dureza a Quente

•Resistência ao desgaste

•Tenacidade

•Estabilidade química



Evolução Histórica



Evolução Histórica



Materiais para ferramenta

•Aços rápidos

•Aços rápidos com cobertura

•Metal duro

•Metal duro com cobertura

•Material Cerâmico

•Nitreto de Boro Cúbico (CBN)

•Diamante

•Em geral quando se aumenta a dureza a quente e a resistência ao desgaste por

abrasão, a tenacidade do material diminui

•Outros materiais:

•liga fundida (estelita) e aço carbono (com ou sem elemento de liga)

Materiais para Ferramenta
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Dureza a Quente
Fontes de geração de calor durante a usinagem:

•Cisalhamento

•atrito cavaco/superfície de saída

•atrito superfície de folga/superfície recém usinada

Figura: Comparação da dureza de diversos materiais para ferramenta em função da temperatura



• Material a ser usinado

• Máquina-ferramenta

• Forma/dimensões da ferramenta

• Custo

• Fixação da peça

• Parâmetros de corte

• Condições de corte

Fatores a considerar para escolha da ferramenta
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A - Metal Duro Sem Cobertura

B – Cermet

C – Metal Duro com Cobertura

D – Cerâmica

E – Sialon (Si3N4)

F – CBN & Diamante



Desenvolvimento: 1905

Ferramenta de alta liga: W, Mo,Cr, V, Co, Nb

Propriedades do aço rápido: Tenaz

“Elevada” resistência ao desgaste

“Elevada” dureza a quente (Tcorte = 600 oC)

•Tipo e número de carbonetos duros são responsáveis pela resistência a

abrasão

•Tenacidade depende dos elementos de liga e grau de dissolubilidade

•Observação: aços rápidos resistentes a abrasão são poucos tenazes

•Classificação AISI Letra “T” os tipos ao W e ao W-Co e letra M os tipos

ao Mo e ao Mo-Co

Aços rápidos



Metal Duro

Ferramentas de Metal Duro revestidas: início década de 60 Processo CVD -

Chemical Vapor Deposition

Aço rápido não era revestido devido à temperatura do processo: 1000 oC

1980 - PVD (Physical Vapor Deposition): 450 oC a 500 oC - Câmara de alto vácuo

na presença de gás inerte (Argônio)

Coberturas mais comuns: TiN e TiCN

Características dessas camadas : alta dureza, ~2300 HV

Elevada dutilidade

redução sensível do caldeamento a frio

(evita a formação de BUE)

Baixo coeficiente de atrito;

Quimicamente inerte

Espessura: 1-4 mm

Ótima aparência
C/ Cobertura

S/ Cobertura



CVD PVD

Processos de revestimentos para ferramentas



Metal Duro com Cobertura

METAL DURO REVESTIDO

Aumentam a vida da ferramenta em 200 a 300% ou mais

Camadas para revestimento: TiC, TiN ou Al2O3

Para serem eficazes as camadas devem ser:

Duras

Refratárias

Estáveis quimicamente

Inertes quimicamente para proteger os constituintes do MD de interagir com o material

de corte

Revestimentos composição: são grãos finos, livres de ligante e porosidade

São metalurgicamente ligados ao MD (substrato)

São espessos o suficiente para prolongar a vida da ferramenta e finos o bastante para evitar a

fragilidade

Prensada  Sinterizada Cobertura



Ferramenta Revestida

Microscopia das camadas do recobrimento (Sandvik)



Material da Ferramenta: Cerâmica

Tipos de Materiais cerâmicos para ferramenta:

1) à base de óxido de alumínio (Al2O3) - SINTERIZADA

•Puro e prensado a frio = Cor Branca

•Puro e prensado a quente = Cor Cinza

2) à base de Nitreto de Silício (Si3N4)

•3) CERMETS = Fase Cerâmica + Fase Metálica - Semelhante ao MD

•Partículas duras: TiC, TiN e/ou TiCN (ao invés de WC, TiC e TaC do

MD) e Níquel como ligante (ao invés de Co)

•Podem ser revestidos com TiN - menor atrito e tendência à BUE

Endentação



Material da Ferramenta: CBN e PCBN

Nitreto de Boro Cúbico (borazon, CBN ou PCBN):

BCl4 + NH3  BN + 3 HCl

BN tem estrutura de grafite hexagonal.

Na presença de Pressão (5 GPa a 9 GPa) e Calor (T = 1500o a

1900 oC) na presença de um catalisador (Lítio) podem

transformar para estrutura cúbica = plaquetas de CBN.

Espessura da camada formada = 0,5 mm sobre MD

Quimicamente mais estável que o Diamante para usinar

metais ferrosos

Tenacidade do CBN ~ Cerâmica (Nitretos) e 2 x Al2O3

Dureza < Diamante porém 2x Al2O3



Material da Ferramenta: CBN e PCBN

Nitreto de Boro Cúbico (borazon, CBN ou PCBN):

Microestrutura do CBN- Parte

escura BN e parte clara Co



Material da Ferramenta: PCD

Diamante natural: estrutura hexagonal (grafite)

Diamante Cúbico Policristalino (PCD): estrutura cúbica (1973)

Na presença de Pressão (7 GPa) e Calor (T = 2000 ºC) na presença

de um catalisador (Cobalto) podem transformar para estrutura

cúbica.

Espessura da camada formada = 0,5 mm sobre MD

Elevado Preço

Aplicação em usinagem de lentes e espelhos (rugosidades nm)

Limitação: usinagem de materiais ferrosos (> 800 ºC) e custo



Material da Ferramenta: PCD



Desgastes em função da velocidade de corte



 Abrasão

• Macro inclusões > 50 mm

• Micro inclusões : associados a aços de baixa qualidade gerados

durante processos de fabricação (responsável pela quebra súbita da

ferramenta)

Mecanismos de Desgaste



Mecanismos de Desgaste

 Difusão:

 Processo de difusão é dependente da temperatura a altas Vc.

Cavaco 

ferramenta

Escoamento do cavaco

Interface

Átomos da 

ferramenta

Fe Fe

C Co



Mecanismos de Desgaste

Difusão



Craterização

Difusão entre a pastilha e o material da peça

Soluções

• Classe mais resistente ao desgaste

• Menor velocidade de corte



Desgaste de Cratera - Superfície de saída

Desgaste de Cratera x Temperatura

DESGASTE 

DE FLANCO 

VB

DESGASTE  DE 

CRATERA

A

A

VB

t

Cavaco 

Ferramenta 

Profundidade 

da Cratera

Comprimento de contato

peça



Desgaste de flanco

Desgaste abrasivo devido aos carbonetos, 

velocidade e casca dura

• Soluções

• Classe com mais resistência ao desgaste

• Menor velocidade de corte



Desgaste de flanco - Superfície de folga

Face de 

folga
VBmax

VB

Linha 

de ap

Desgaste de flanco

Exemplo...



Aresta Postiça de Corte (APC)

Depósito de APC

Ferramenta

Depósito de APC

Cavaco

Aresta 

Postiça

Peça



Aresta postiça

Material da peça soldado à aresta de corte

• Soluções

• Maior velocidade de corte

• Selecionar uma geometria mais positiva



Desgaste tipo entalhe

Oxidação na profundidade de corte

• Solução

• Selecionar uma classe mais resistente ao 

desgaste



Deformação plástica

Pressão e calor substanciais

• Soluções

• Selecionar uma classe mais resistente ao 

desgaste

• Reduzir a velocidade de corte ou o avanço



Lascamento

Aplicação muito exigente para a pastilha selecionada

• Soluções

• Selecionar uma pastilha com uma aresta 

de corte mais robusta

• Selecionar uma classe mais tenaz



Vida de ferramenta 



V4 V3

V1

V2

T4 T3 T1T2

T4 < T3 <T2 <T1

V4 > V3 > V2  > V1

Desgaste 

de flanco 

(mm)

Zona de

desgaste

Primário

ou inicial

Zona de desgaste Secundário

Região de taxa de egsaste 

constante

Zona de desgaste Terciário

Região de desgaste acelerado

Tempo de corte, T em minutos

Limite do 

desgaste

Curvas de Vida da ferramenta



Curvas de Vida da ferramenta

Construção da Curva de Taylor da  vida da ferramenta  usando os dados 

de desgaste de flanco em função da velocidade de corte

Vida da Ferramenta T (min)

Log

V4

V3

V1

V2

T4 T3 T1T2

Inclinação y
Velocidade 

de corte, Vc

Valor de C

1 

min

V·Ty = C

onde

y é dependente do material da

ferramenta, mas depende

também do material a ser

cortado

C é velocidade de corte

(m/min) para uma vida de T = 1

min.

Em estudos de usinabilidade

utiliza-se V60 ao invés de C.

y = 0,3 para Metal Duro (MD)

y = 0,15 para Aço Rápido (AR)



Curvas de Vida da ferramenta

Exemplo:
O gráfico abaixo mostra as curvas de desgaste de flanco em função

do tempo (vida da ferramenta) para diversas velocidades de corte.

Determine os parâmetros y e C , respectivamente, da equação de

Taylor para ferramenta em questão, usando como critério para fim de

vida da ferramenta VB = 0,8 mm.

a) 0,348; 562

b) 0,455; 664

c) 0,375; 700

d) 0,257; 500


