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RESUMO 

 

Apesar de ser amplamente utilizado em componentes aeroespaciais, o Inconel 718 apresenta 

algumas características que dificultam a sua usinagem: dureza elevada, resistência em altas 

temperaturas, forte afinidade para reagir com materiais de ferramentas e baixa condutividade 

térmica. Além do mais, esta liga possui tendência para a formação da aresta postiça de corte, 

endurecimento por deformação, assim como efeito abrasivo de carbonetos e fases 

intermetálicas, que resultam em tensões mecânicas e térmicas elevadas na aresta de corte. A 

qualidade de acabamento exigido pela indústria, para este material, é de 1,6 µm de rugosidade 

média (Ra) e 6 µm de rugosidade total (Rt). Sabendo da importância do Inconel 718, assim 

como da necessidade de conciliar os desafios de usinagem com a qualidade exigida, o 

objetivo deste trabalho foi encontrar a condição experimental que resulte em melhores 

resultados de usinagem. Para encontrar a condição ótima, a liga foi usinada utilizando duas 

ferramentas: experimental de cerâmica – Al2O3 + MgO (perfil S) e comercial de metal duro 

revestido (perfil C). Com a metodologia de Taguchi foram planejadas duas matrizes 

experimentais. Para a ferramenta cerâmica, a usinagem ocorreu a seco e nas seguintes 

condições: avanços de 0,10–0,20–0,30 mm/rev; velocidades de corte de 300–400–500 m/min; 

profundidades de usinagem de 0,20–0,35–0,50 mm. A ferramenta de metal duro revestido foi 

utilizada em profundidade fixa de 0,5 mm, nas seguintes condições experimentais: avanços de 

0,10–0,15–0,20–0,25 mm/rev; velocidades de corte de 55–70–85–100 m/min; dois tipos de 

ferramentas; dois tipos de lubrificação/refrigeração. A melhor condição experimental, em 

ambos os planejamentos, foi definida a partir das seguintes variáveis reposta: Ra, Rt, potência 

consumida, emissão acústica, vibração, desgaste da ferramenta e cavacos gerados. Para a 

ferramenta cerâmica, a condição que apresentou os melhores resultados foi: avanço de 0,10 

mm/rev, velocidade de corte de 400 m/min e profundidade de 0,50 mm. Nesta condição, o 

comprimento de corte foi de 326,77 m e os valores de rugosidades, iniciais e finais, foram de: 

Ra = 0,798 e 2,075 µm e Rt = 6,227 e 13,88 µm, respectivamente. Para a ferramenta de metal 

duro revestido, a condição que apresentou os melhores resultados foi: avanço de 0,10 mm/rev, 

velocidade de corte de 70 m/min, ferramenta CNMG120408–M1– TS2500 e 

lubrificação/refrigeração com mínima quantidade de fluído. O comprimento de corte, nesta 

condição, foi de 511,20 m, cujos valores de rugosidades, iniciais e finais, foram de: Ra = 0,637 

e 0,857 µm e Rt = 3,316 e 4,687 µm, respectivamente. A usinagem com a ferramenta de metal 

duro obteve um comprimento de corte 36 % maior que a ferramenta cerâmica, além de manter 

as rugosidades Ra e Rt dentro dos limites aceitos pelas indústrias aeroespaciais. Entretanto, a 

utilização da ferramenta cerâmica, usinando com velocidade de corte seis vezes maior que a 

ferramenta de metal duro, pareceu ser promissora, pois obteve valores semelhantes de: 

rugosidades Ra e Rt, até um comprimento de corte de 170 m; desgastes de flancos médios 

semelhantes, até um comprimento de corte de aproximadamente 250 m; valores inferiores de 

potência consumida; valores semelhantes de vibração; gerou cavacos curtos. Possivelmente, o 

emprego de ferramenta cerâmica redonda, com maior raio de ponta, possa gerar resultados 

melhores que aquelas de formato quadrado. Além do mais, o emprego desta ferramenta pode 

ser mais adequado em operações de desbaste com maiores profundidades de usinagem. 

 

Palavras chave: Ferramenta cerâmica, Inconel 718, carboneto de tungstênio revestido. 
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ABSTRACT 

 
Despite being widely used in aerospace components, the Inconel 718 presents some 

characteristics that make difficult its machining: high hardness, resistance at high 

temperatures, strong affinity to react with tools materials and low thermal conductivity. 

Moreover, this alloy has a tendency to form the built up edge, hardening by deformation, as 

well as the abrasive effect of carbides and intermetallic phases, which result in high 

mechanical and thermal tensions in the cutting edge. The surface finishing quality required by 

the industry, for this material, is 1.6 μm of average roughness (Ra) and 6 μm of total 

roughness (Rt). Knowing the importance of Inconel 718, as well as the need to combine the 

machining challenges with the required quality, the objective of this work was to find the 

experimental condition that results in better machining results. To find the optimal condition, 

the alloy was machined using two tools: experimental ceramic – Al2O3 + MgO (profile S) and 

commercial coated tungsten carbide (profile C). With Taguchi methodology, two 

experimental matrices were planned. For the ceramic tool, the machining occurred in the dry 

and under the following conditions: feed rates of 0.10–0.20–0.30 mm/rev; cutting speeds of 

300–400–500 m/min; machining depths of 0.20–0.35–0.50 mm. The coated carbide tool was 

employed at a fixed machining depth of 0.5 mm, under the following experimental conditions: 

feed rates of 0.10–0.15–0.20–0.25 mm/rev; cutting speeds of 55–70–85–100 m/min; two 

types of tools; two types of lubrication/cooling. The best experimental condition, in both 

experimental designs, was defined from the following variables: Ra, Rt, power consumed, 

acoustic emission, vibration, tool wear and chips. For the ceramic tool, the condition with the 

best results was: feed rate of 0.10 mm/rev, cutting speed of 400 m/min and depth of 0.50 mm. 

In this condition, the cut length was 326.77 m and the initial and final roughness values were: 

Ra = 0.798 and 2.075 μm and Rt = 6.227 and 13.88 μm, respectively. For the coated carbide 

tool, the condition that presented the best results was: feed rate of 0.10 mm/rev, cutting speed 

of 70 m/min, tool of CNMG120408–M1– TS2500 and lubrication/cooling with minimum 

amount of fluid. The cut length, in this condition, was 511.20 m, whose initial and final 

roughness values were: Ra = 0.637 and 0.857 μm and Rt = 3.316 and 4.687 μm, respectively. 

The machining with the coated carbide tool obtained a cutting length 36% higher than the 

cutting length obtained with the ceramic tool, besides maintaining the roughness Ra and Rt 

within the limits accepted by the aerospace industries. However, the use of the ceramic tool, 

with a cutting speed six times higher than the coated carbide tool, seemed to be promising, 

since it obtained similar values of roughness Ra and Rt, for a cut length of 170 m; similar 

average flank wear, for a cut length of about 250 m; lower values of power consumed; similar 

values of vibration; short chips generation. It is possible that the use of round ceramic tool, 

with larger tool radius, can produce better results than those of square format. Moreover, the 

use of this tool may be more suitable in roughing operations with higher machining depths. 

 

Keywords: Ceramic tool, Inconel 718, coated tungsten carbide. 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Classificação das superligas. ................................................................................... 30 

Figura 2 – Principais áreas de desgaste de uma ferramenta de corte. ...................................... 37 

Figura 3 – Parâmetros utilizados para medir os desgastes das ferramentas de corte. .............. 38 

Figura 4 – Comportamento do desgaste de uma ferramenta de corte com o tempo de corte. .. 39 

Figura 5 – Desgaste de flanco em ferramenta de metal duro revestido com (TiAl)N+TiN pelo 

processo de PVD. ..................................................................................................................... 39 

Figura 6 – Desgaste de cratera em ferramenta de metal duro revestido com (TiAl)N+TiN pelo 

processo de PVD. ..................................................................................................................... 40 

Figura 7 – Desgaste de entalhe. ................................................................................................ 41 

Figura 8 – Quebra da ferramenta em cerâmica de Al2O3 +MgO. ............................................. 41 

Figura 9 – Avaria por lascamento em ferramenta cerâmica de Al2O3 +MgO. ......................... 42 

Figura 10 – Avaria causada por trincas térmicas. ..................................................................... 43 

Figura 11 – Avaria causada por deformação plástica. .............................................................. 43 

Figura 12 – Mecanismos e processos de desgaste que podem ocorrer nas ferramentas de corte.

 .................................................................................................................................................. 44 

Figura 13 – Diagrama dos mecanismos de desgaste das ferramentas de corte em função da 

temperatura. .............................................................................................................................. 44 

Figura 14 – Desgaste por aderência, presença de aresta postiça de corte. ............................... 45 

Figura 15 – Grandezas relativas ao cavaco para arestas de corte retilíneas. ............................ 50 

Figura 16 – Mecanismo de formação de cavacos. .................................................................... 51 

Figura 17– Tipos de cavacos. ................................................................................................... 52 

Figura 18 – Formas de cavacos produzidos na usinagem dos metais. ..................................... 53 

Figura 19 – Classificação da integridade superficial de peças usinadas. ................................. 57 

Figura 20 – Algumas formas de medição dos parâmetros de rugosidade. ............................... 59 

Figura 21 – Forças de usinagem e suas componentes para o processo de torneamento. ......... 66 

Figura 22 – Transdutor de corrente com núcleo partido, envolvendo o acabo de alimentação 

do motor do centro de torneamento. ......................................................................................... 69 

Figura 23 – Exemplo de um gráfico para análises em relação às médias. ............................... 76 

Figura 24 – (a) Centro de Torneamento CNC (Romi GL240M), (b) Dispositivo para aplicação 

do MQF, Accu–Lube. ............................................................................................................... 92 

Figura 25 – Detalhes do dispositivo para aplicação do MQF, Accu–Lube, da empresa ITW 

chemical. ................................................................................................................................... 93 



 

 

Figura 26 – Reservatório do equipamento Accu–lube com papel milimetrado formando coluna 

de medição. ............................................................................................................................... 94 

Figura 27 – Posicionamento do bico aspersor de MQF. .......................................................... 94 

Figura 28 – Sistema de aquisição de dados: (a) computador utilizado na aquisição de dados 

(detalhe tela supervisório do software Labview, (b) Módulo de canais com cabos de ligação 

com os sensores. ....................................................................................................................... 95 

Figura 29 – (a) Sensor de vibração (Vibro Control, modelo TV 100), com o cabo de conexão 

com o módulo de canais, (b) suporte envolvendo o corpo do porta–ferramentas. ................... 96 

Figura 30 – (a) Sensor de emissão acústica R15A, (b) suporte envolvendo o corpo do porta–

ferramentas. .............................................................................................................................. 97 

Figura 31 – Amplificador de sinal 1272–1000. ........................................................................ 97 

Figura 32 – Transdutor de corrente com núcleo partido, marca LEM AT100 B10, conectado 

no condutor de energia. ............................................................................................................ 98 

Figura 33 – Rugosímetro portátil da marca Mahr modelo (a) MarSurf M300 e (b) MarSurf RD 

18. ............................................................................................................................................. 99 

Figura 34 – Microscópio óptico de medição (Mahr MM200). ................................................. 99 

Figura 35 – Microscópio modelo Stemi 2000 da marca Zeiss. ............................................... 100 

Figura 36 – Microscópio eletrônico de varredura da marca Zeiss, modelo EVO LS15. ........ 101 

Figura 37 – EDS Oxford–Instruments, modelo INCA x–act. ................................................. 101 

Figura 38 – Detalhes da preparação da amostra para o ensaio de microdureza. a) retirada a 

amostra triangular b) amostra triangular embutida, c) pano de polimento no prato da politriz e 

d) politriz semiautomática rotativa Minimet 1000. ................................................................ 102 

Figura 39 – a) Microdurômetro Wilson, modelo 401 MVD, b) medição da dureza da amostra.

 ................................................................................................................................................ 103 

Figura 40 – Microscópio da marca NIKON, modelo EPIPHOT 200. .................................... 104 

Figura 41 – Insertos de metal duro recoberto com (TiAl)N+TiN pelo processo de 

recobrimento PVD. ................................................................................................................. 104 

Figura 42 – Insertos de metal duro recoberto com (TiAl)N+TiN pelo processo de 

recobrimento PVD. ................................................................................................................. 105 

Figura 43 – Inserto cerâmica de Al2O3+MgO. ....................................................................... 105 

Figura 44 – Dimensões inicias do corpo de prova Inconel 718; b) Microestrutura do Inconel 

718. ......................................................................................................................................... 107 

Figura 45 – Corpo de prova fixado na placa de três castanhas do torno (ferramenta de metal 

duro revestido). ....................................................................................................................... 108 



 

 

Figura 46 – Corpo de prova preso na placa de três castanhas do torno (ferramenta cerâmica).

 ................................................................................................................................................ 109 

Figura 47 – Efeitos dos fatores de entrada, sobre as médias de rugosidade (Ra). .................. 114 

Figura 48 – Efeitos dos fatores de entrada, sobre as médias de rugosidade (Rt). ................... 115 

Figura 49 – Efeitos dos fatores de entrada, sobre as médias da potência consumida. ........... 116 

Figura 50 – Efeitos dos fatores de entrada, sobre as médias de vibração............................... 118 

Figura 51 – Efeitos dos fatores sobre as médias de emissão acústica. ................................... 119 

Figura 52 – Efeitos dos fatores de entrada, sobre as médias de desgaste da ferramenta em 

relação ao comprimento de corte. ........................................................................................... 120 

Figura 53 – Imagem gerada no microscópio modelo Stemi 2000, detalhando a ponta da 

ferramenta CNMG120408–MF1, TS2000. vc = 85 m/min, f = 0,25 mm/rev, lubrificação MQF 

e ap = 0,5 mm. a), b) e c) repetições, vista lateral direita, observando a aresta secundária de 

corte; d) vista frontal da ponta da ferramenta (repetição 3). .................................................. 129 

Figura 54 – Imagem gerada no MEV (detector VPSE) detalhando a ponta da ferramenta 

CNMG120408–MF1, TS2000. vc = 85 m/min, f = 0,25 mm/rev, lubrificação MQF e ap = 0,5 

mm. ......................................................................................................................................... 130 

Figura 55 – Imagem gerada no MEV (detector BSD ) detalhando a ponta da ferramenta 

CNMG120408–MF1, TS2000. vc = 85 m/min, f = 0,25 mm/rev, lubrificação MQF e ap = 0,5 

mm. ......................................................................................................................................... 130 

Figura 56 – Imagem gerada no MEV (detector EDS – Espectroscopia de Energia Dispersiva) 

detalhando a presença dos elementos (Ti, Cr, Ni e W) na ponta da ferramenta CNMG120408–

MF1, TS2000. vc = 85 m/min, f = 0,25 mm/rev, lubrificação MQF e ap = 0,5 mm. .............. 131 

Figura 57 – Imagem detalhando: a), b) e c) formas do cavaco para as 3 repetições do ensaio; 

Imagem geradas no microscópio modelo Stemi 2000, detalhando o tipo de cavaco gerado 

após a usinagem com a ferramenta CNMG120408–MF1, TS2000. vc = 85 m/min, f = 0,25 

mm/rev, lubrificação MQF e ap = 0,5 mm. ............................................................................ 132 

Figura 58 – Imagem gerada no microscópio modelo Stemi 2000, detalhando a ponta da 

ferramenta CNMG120408–M1, TS2500, vc = 85 m/min, f = 0,10 mm/rev, lubrificação MQF e 

ap = 0,5 mm. a) vista lateral direita, observando a aresta secundária de corte, b) vista frontal 

da ponta da ferramenta (repetição 3). ..................................................................................... 133 

Figura 59 – Imagem gerada no MEV (detector VPSE – Detector de Elétrons Secundários de 

Pressão Variável) detalhando a ponta da ferramenta CNMG120408–M1, TS2500, vc = 85 

m/min, f = 0,10 mm/rev, lubrificação MQF e ap = 0,5 mm. ................................................... 133 



 

 

Figura 60 – Imagem gerada no MEV (detector BSD – Detector de elétrons retroespalhados) 

detalhando a ponta da ferramenta CNMG120408–M1, TS2500,  vc = 85 m/min, f = 0,10 

mm/rev, lubrificação MQF e ap = 0,5 mm. ............................................................................ 134 

Figura 61 – Imagem gerada no MEV (detector EDS) detalhando a presença dos elementos (Ti, 

Cr, Ni e W) na ponta da ferramenta CNMG120408–M1, TS2500. vc = 85 m/min, f = 0,10 

mm/rev, lubrificação MQF e ap = 0,5 mm. ............................................................................ 134 

Figura 62 – Imagem detalhando: a) as formas, b) e c) Imagem aumentada em 20 vezes no 

Microscópio modelo Stemi 2000, detalhando o tipo de cavaco gerado após a usinagem com a 

ferramenta CNMG120408–M1, TS2500. vc = 85 m/min, f = 0,10 mm/rev, lubrificação MQF e 

ap = 0,5 mm. ........................................................................................................................... 135 

Figura 63 – Imagens detalhando, em diferentes posições, o desgaste final de uma ferramenta 

de corte, utilizada nos ensaios de vida da ferramenta............................................................. 139 

Figura 64 – Sequência demonstrando os cavacos gerados, valores do desgaste (VBB) da 

ferramenta e os valores das rugosidades Ra e Rt para cada trecho de 36 mm. ........................ 140 

Figura 65 – Análise de regressão entre rugosidade Ra (µm) e degaste de flanco médio (mm), ), 

no ensaio da vida da ferramenta CNMG120408–M1, TS2500, na condição: velocidade de 

corte de 70 m/min, avanço de 0,10 mm/rev, profundidade de usinagem de 0,50 mm e 

lubrificação MQF. .................................................................................................................. 141 

Figura 66 – Análise de regressão entre rugosidade Rt (µm) e degaste de flanco médio (mm)., 

), no ensaio da vida da ferramenta CNMG120408–M1, TS2500, na condição: velocidade de 

corte de 70 m/min, avanço de 0,10 mm/rev, profundidade de usinagem de 0,50 mm e 

lubrificação MQF. .................................................................................................................. 142 

Figura 67 – Gráfico de linha para a visualização do efeito de aumento e redução da 

rugosidade Rt com o desgaste VBB. ......................................................................................... 143 

Figura 68 – Análise de regressão entre potência consumida (W) e degaste de flanco médio 

(mm), no ensaio da vida da ferramenta CNMG120408–M1, TS2500, na condição: velocidade 

de corte de 70 m/min, avanço de 0,10 mm/rev, profundidade de usinagem de 0,50 mm e 

lubrificação MQF. .................................................................................................................. 144 

Figura 69 – Análise de regressão entre a vida da ferramenta (min.) e degaste de flanco médio 

(mm), ), no ensaio da vida da ferramenta CNMG120408–M1, TS2500, na condição: 

velocidade de corte de 70 m/min, avanço de 0,10 mm/rev, profundidade de usinagem de 0,50 

mm e lubrificação MQF. ........................................................................................................ 145 

Figura 70 – Efeitos dos fatores de entrada, sobre as médias de rugosidade (Ra). .................. 147 

Figura 71 – Efeitos dos fatores de entrada, sobre as médias de rugosidade (Rt). ................... 148 



 

 

Figura 72 – Efeitos dos fatores sobre as médias de potência consumida. .............................. 149 

Figura 73 – Efeitos dos fatores sobre as médias de vibração. ................................................ 150 

Figura 74 – Efeitos dos fatores sobre as médias de emissão acústica. ................................... 152 

Figura 75 – Efeitos dos fatores sobre as médias de desgaste da ferramenta em relação ao 

comprimento de corte. ............................................................................................................ 153 

Figura 76 – Imagem gerada no Microscópio modelo Stemi 2000, detalhando a ponta da 

ferramenta cerâmica, vc = 500 m/min, f = 0,30 mm/rev, ap = 0,35 mm e corte a seco. a) 

Tréplica dos ensaios, vista frontal, b) Réplica 3, maior desgaste medido. ............................. 160 

Figura 77 – Imagem gerada no MEV (detector VPSE – Detector de Elétrons Secundários de 

Pressão Variável) detalhando a ponta da ferramenta cerâmica, vc = 500 m/min, f = 0,30 

mm/rev, ap = 0,35 mm e corte a seco. .................................................................................... 161 

Figura 78 – Imagem realizada no MEV (detector BSD – Detector de elétrons retroespalhados) 

detalhando a ponta da ferramenta cerâmica, vc = 500 m/min, f = 0,30 mm/rev, ap = 0,35 mm e 

corte a seco. ............................................................................................................................ 162 

Figura 79 – Imagem gerada no MEV (detector EDS) detalhando a presença dos elementos 

(Mg, Al, Ti, Cr e Ni) na ponta da ferramenta cerâmica, vc = 500 m/min, f = 0,30 mm/rev, ap = 

0,35 mm e corte a seco. .......................................................................................................... 163 

Figura 80 – Imagem detalhando: a) as formas, b) Imagem aumentada em 20 vezes no 

Microscópio modelo Stemi 2000, detalhando o tipo de cavaco gerado após a usinagem com a 

ferramenta cerâmica, vc = 500 m/min, f = 0,30 mm/rev, ap = 0,35 mm e corte a seco. ......... 164 

Figura 81 – Imagem gerada no Microscópio modelo Stemi 2000, detalhando a ponta da 

ferramenta cerâmica, vc = 400 m/min, f = 0,10 mm/rev e ap = 0,35 mm e corte a seco. a) 

Tréplica dos ensaios, vista frontal, b) Réplica 1, menor desgaste medido. ............................ 165 

Figura 82 – Imagem gerada no MEV (detector VPSE) detalhando a ponta da ferramenta 

cerâmica, vc = 400 m/min, f = 0,10 mm/rev e ap = 0,35 mm e corte a seco. .......................... 166 

Figura 83 – Imagem gerada no MEV (detector BSD – Detector de elétrons retroespalhados) 

detalhando a ponta da ferramenta cerâmica, vc = 400 m/min, f = 0,10 mm/rev e ap = 0,35 mm 

e corte a seco........................................................................................................................... 166 

Figura 84 – Imagem gerada no MEV (detector EDS – Espectroscopia de Energia Dispersiva) 

detalhando a presença dos elementos (Mg, Al, Ti, Cr e Ni) na ponta da ferramenta cerâmica,  

vc = 400 m/min, f = 0,10 mm/rev e ap = 0,35 mm e corte a seco. .......................................... 167 

Figura 85 – Imagem detalhando: a) as formas, b) Imagem aumentada em 20 vezes no 

Microscópio modelo Stemi 2000, detalhando o tipo de cavaco gerado após a usinagem com a 

ferramenta cerâmica, vc = 400 m/min, f = 0,10 mm/rev e ap = 0,35 mm e corte a seco. ........ 168 



 

 

Figura 86 – Acabamento obtido no ensaio de vida da ferramenta, utilizando a condição f 

=0,10 mm/rev, vc = 400 m/min e ap = 0,20 mm. .................................................................... 170 

Figura 87 – a) Imagem detalhando o desgaste da ferramenta cerâmica após o ensaio de vida, 

para a condição: vc = 400 m/min, f = 0,10 mm/rev, ap = 0,50 mm e corte a seco. ................. 172 

Figura 88 – Cavacos e valores médios VBB, Ra e Rt, para as tréplicas do ensaio de vida da 

ferramenta. .............................................................................................................................. 174 

Figura 89 – Análise de regressão entre rugosidade Ra (µm) e desgaste de flanco médio (mm), 

no ensaio da vida da ferramenta cerâmica. ............................................................................. 176 

Figura 90 – Análise de regressão entre rugosidade Rt (µm) e desgaste de flanco médio (mm), 

no ensaio da vida da ferramenta cerâmica. ............................................................................. 177 

Figura 91 – Análise de regressão entre potência consumida (W) e desgaste de flanco médio 

(mm), no ensaio da vida da ferramenta cerâmica. .................................................................. 178 

Figura 92 – Análise de regressão entre vida da ferramenta (min.) e desgaste de flanco médio 

(mm), no ensaio da vida da ferramenta cerâmica. .................................................................. 179 

Figura 93 – Dureza abaixo da superfície da peça usinada em função da distância de medição 

em relação à superfície usinada. Condição de usinagem: ferramenta cerâmica, vc = 400 m/min, 

f = 0,10 mm/rev, ap = 0,50 mm e corte a seco ........................................................................ 180 

Figura 94 – Microestrutura do Inconel 718, após o ensaio de usinagem de vida com 

ferramenta cerâmica. Condição de usinagem: ferramenta cerâmica, vc = 400 m/min, f = 0,10 

mm/rev, ap = 0,50 mm e corte a seco. ..................................................................................... 181 

Figura 95 – Comparação entre os valores de Ra obtidos nos ensaios de vida das ferramentas de 

metal duro e ferramenta cerâmica, em função do comprimento de corte............................... 183 

Figura 96 – Comparação entre os valores de Rt obtidos nos ensaios de vida das ferramentas de 

metal duro e ferramenta cerâmica. ......................................................................................... 184 

Figura 97 – Comparação entre os valores de vibração obtidos nos ensaios de vida das 

ferramentas de metal duro e ferramenta cerâmica. ................................................................. 185 

Figura 98 – Comparação entre os valores de potência consumida obtidos nos ensaios de vida 

das ferramentas de metal duro e ferramenta cerâmica. .......................................................... 186 

Figura 99 – Comparação entre os valores de desgaste de flanco médio (VBB) obtidos nos 

ensaios de vida das ferramentas de metal duro e ferramenta cerâmica. ................................. 187 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Composição química nominal da liga Inconel 718 segundo a especificação API 

(UNS N07718). ......................................................................................................................... 32 

Quadro 2 – Causas e ações para minimização de avarias e desgastes da ferramenta............... 47 

Quadro 3 – Parâmetros de rugosidade Ra e Rt e suas definições. ............................................. 58 

Quadro 4 – Comprimentos de amostragem de rugosidade para medições de parâmetros R de 

perfis periódicos. ...................................................................................................................... 59 

Quadro 5 – Classe S de metal duro........................................................................................... 61 

Quadro 6 – Características das ferramentas revestidas pelo processo PVD. ............................ 63 

Quadro 7– Exemplo de matrizes ortogonais internas e externas para o método de Taguchi. .. 75 

Quadro 8 – Dados técnicos dos portas ferramentas e insertos utilizados. .............................. 106 

Quadro 9 – Matriz ortogonal de Taguchi, L16 (4² x 2²), utilizada no planejamento 

experimental com ferramentas de metal duro revestido. ........................................................ 110 

Quadro 10 – Matriz ortogonal de Taguchi, L9 (3³), utilizada no planejamento experimental 

para os experimentos com ferramenta cerâmica..................................................................... 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Resultados médios ( ) e desvios padrões (s) de tréplicas para as variáveis resposta: 

Ra, Rt, Potência consumida, Emissão acústica, Vibração e Desgaste da ferramenta em relação 

ao comprimento de corte da ferramenta de metal duro. ......................................................... 113 

Tabela 2 – Melhores combinações dos níveis das variáveis de entrada, para a condição 

“Menor é Melhor” de cada variável reposta. .......................................................................... 122 

Tabela 3– Análise de variância para as médias das respostas para o planejamento 

experimental com ferramentas de metal duro revestido. ........................................................ 123 

Tabela 4 – Equações de regressão linear e sua respectiva análise de variância, para a variável 

resposta Ra. ............................................................................................................................. 125 

Tabela 5 – Equações de regressão linear e sua respectiva análise de variância, para a variável 

resposta Rt. .............................................................................................................................. 126 

Tabela 6 – Equações de regressão linear e sua respectiva análise de variância, para a variável 

resposta potência consumida. ................................................................................................. 126 

Tabela 7 – Equações de regressão linear e sua respectiva análise de variância, para a variável 

resposta vibração. ................................................................................................................... 127 

Tabela 8 – Equações de regressão linear e sua respectiva análise de variância, para a variável 

resposta emissão acústica (EA). ............................................................................................. 127 

Tabela 9 – Equações de regressão linear e sua respectiva análise de variância, para a variável 

resposta desgaste da ferramentax1000/comprimento de corte. .............................................. 128 

Tabela 10 – Ensaios de confirmação para a condição: ferramenta CNMG120408–M1, 

TS2500, f =0,10 mm/rev, vc = 70 m/min, lubrificação = MQF e ap = 0,5 mm. ..................... 137 

Tabela 11 – Resultados médios ( ) e desvios padrões (s) de tréplicas para as variáveis 

resposta: Ra, Rt, Potência consumida, Emissão acústica e Desgaste da ferramenta em relação 

ao comprimento de corte da ferramenta cerâmica. ................................................................. 146 

Tabela 12 – Melhores combinações dos níveis das variáveis de entrada, para a condição 

“Menor é Melhor” de cada variável reposta. .......................................................................... 155 

Tabela 13 – Análise de variância para as médias das respostas para o planejamento 

experimental com ferramenta cerâmica. ................................................................................. 156 

Tabela 14 – Equação de regressão linear e sua respectiva análise de variância, para a variável 

resposta Ra. ............................................................................................................................. 157 

Tabela 15 – Equação de regressão linear e sua respectiva análise de variância, para a variável 

resposta Rt. .............................................................................................................................. 158 



 

 

Tabela 16– Equação de regressão linear e sua respectiva análise de variância, para a variável 

resposta potência consumida. ................................................................................................. 158 

Tabela 17 – Equação de regressão linear e sua respectiva análise de variância, para a variável 

resposta vibração. ................................................................................................................... 159 

Tabela 18 – Equação de regressão linear e sua respectiva análise de variância, para a variável 

resposta emissão acústica. ...................................................................................................... 159 

Tabela 19 – Equação de regressão linear e sua respectiva análise de variância, para a variável 

resposta desgaste da ferramenta/comprimento de corte. ........................................................ 159 

Tabela 20 – Resultados dos ensaios de confirmação para a condição: f =0,10 mm/rev, vc = 400 

m/min e ap = 0,20 mm. ........................................................................................................... 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

AISI – American Iron and Steel Institute 

ANOVA – Analysis Of Variance 

API – American Petroleum Institute 

ASM – American Society for Metals 

BUE – Built Up Edge = APC (Aresta Postiça de Corte) 

CBN – Nitreto Cúbico de Boro 

CFC – Cúbica de Face Centrada 

CNC – Comando Numérico Computadorizado 

CV – Coeficiente de Variação 

CVD – Chemical Vapor Deposition 

DIN – Deutsches Institut für Normung 

DP – Desvio Padrão 

EA – Emissão Acústica  

EDS – Energy Dispersive Spectroscopy 

FEM – Finite Element Method 

GL – Graus de Liberdade 

HSM – High Speed Machining 

ISO – International Organization for Standardization 

M – Sistema da Linha Média 

MQF – Mínima Quantidade de Fluído 

MSQL – Minimum Quantity of Solid Lubricant 

NBR – Norma Brasileira Registrada 

PCD – Polycrystalline Diamond 

PVD – Physical Vapor Deposition  

RMS – Root Mean Square 

SEM – 
Scanning Electron Microscope = MEV (Microscopia Eletrônica de 

Varredura) 

S/N – Signal/Noise  

SQ – Soma de Quadrados 

SQM – Soma de Quadrados Médios 

VPSE – Variable Pressure Secondary Electron Detector 

 

 

 



 

 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

∆t tempo de integração [s] 

A seção transversal de corte [mm²] 

ae penetração de trabalho [mm] 

ap profundidade ou a largura de usinagem [mm] 

b largura de corte [mm] 

cos φ fator de potência – 

D diâmetro da peça [mm] 

EA² sinal puro de emissão acústica. [RMS] 

EARMS valor médio quadrático de emissão acústica [RMS] 

f avanço por rotação [mm/rev] 

F distribuição F adimensional 

Fc força de corte [N] 

FU força de usinagem [N] 

h espessura de corte teórica do cavaco [mm] 

h1 espessura do cavaco antes de formado [mm] 

h2 espessura do cavaco depois de formado [mm] 

HRc dureza Rockwell na escala C [HRc] 

HV dureza Vickers [HV] 

i corrente alternada de uma das fases [A] 

kc1.1 pressão específica de corte para um cavaco com 1 mm² [N. mm
–2

] 

ks pressão específica de corte [N. mm
–2

] 

KT profundidade da cratera [mm] 

lc comprimento de corte  [mm] 

lf percurso de avanço [mm] 

ln comprimento de avaliação  [mm] 

lr comprimento de amostragem [mm] 

mc expoente da pressão específica de corte adimensional 

Mex metal de transição de grupos V–VI – 

n rotação do eixo árvore [rpm] 

n rotação do eixo árvore adimensional 

ɵ fase [graus] 

ɷ frequência angular [Hz] 

p probabilidade p adimensional 



 

 

Pap3F potência aparente para motores trifásicos [W] 

Pc potência de corte [W] 

R² coeficiente de determinação adimensional 

Ra desvio aritmético médio   [µm] 

Rq desvio médio quadrático [µm] 

RSm largura média de um elemento do perfil [mm] 

Rt altura total do perfil [µm] 

Rz altura máxima do perfil [µm] 

rε raio de ponta da ferramenta [mm] 

s desvios padrão 
Depende da 

variável 

T vida da ferramenta de corte [min.] 

U tensão de uma das fases [V] 

Ucc tensão de corrente contínua [V] 

VB desgaste de flanco [mm] 

VBB desgaste de flanco médio [mm] 

VBC desgaste de entalhe aresta secundária [mm] 

VBmáx. desgaste de flanco máximo [mm] 

VBN desgaste de entalhe aresta principal [mm] 

vc velocidade de corte [m.min
–1

]  

vf velocidade de avanço [mm.min
–1

] 

y valor da reposta de uma variável de saída 
Depende da 

variável 

y0 amplitude de deslocamento [mm] 

yt valor instantâneo do deslocamento no instante t [mm] 

α nível de significância adimensional 

γ0 ângulo de saída ortogonal [graus] 

γ0 efetivo ângulo de saída efetivo [graus] 

η 
eficiência dos sistemas de transmissão entre os eixos dos 

motores e dos sistemas finais de entrega de potência 
adimensional 

λs ângulo de inclinação [graus] 

ϕ ângulo de cisalhamento [graus] 

χr ângulo de posição  [graus] 

 média de uma amostra ou população 
Depende da 

variável 

 



 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26  

1.1 OBJETIVOS ....................................................................................................................... 28 

1.1.1 Objetivo geral ................................................................................................................. 28 

1.1.2 Objetivos específicos ...................................................................................................... 28 

2 REVISÃO DA LITERATURA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30  

2.1 SUPER LIGAS DE NÍQUEL ............................................................................................. 30 

2.1.1 Superliga Inconel 718 .................................................................................................... 31 

2.1.2 Aspectos da usinagem das superligas de níquel .......................................................... 32 

2.2 DESGASTE E AVARIAS EM FERRAMENTAS DE CORTE ........................................ 36 

2.2.1 Desgaste de flanco .......................................................................................................... 39 

2.2.2 Desgaste de cratera ........................................................................................................ 40 

2.2.3 Desgaste de entalhe ........................................................................................................ 40 

2.2.4 Quebra da ferramenta................................................................................................... 41 

2.2.5 Lascamento .................................................................................................................... 42 

2.2.6 Trincas ............................................................................................................................ 42 

2.2.7 Deformação plástica ...................................................................................................... 43 

2.3 MECANISMOS DE DESGASTE EM FERRAMENTAS DE CORTE ............................ 43 

2.3.1 Aderência e arrastamento ............................................................................................. 45 

2.3.2 Desgaste abrasivo ........................................................................................................... 45 

2.3.3 Desgaste por difusão ...................................................................................................... 46 

2.3.4 Desgaste de entalhe ........................................................................................................ 46 

2.3.5 Ações para minimização dos desgastes e avarias ........................................................ 46 

2.4 VIDA DA FERRAMENTA ............................................................................................... 48 

2.5 GRANDEZAS RELATIVAS AO CAVACO .................................................................... 49 

2.6 MECANISMO DE FORMAÇÃO DO CAVACO ............................................................. 51 

2.7 USINAGEM A SECO E LUBRIFICAÇÃO/REFRIGERAÇÃO EM USINAGEM ......... 53 

2.8 INTEGRIDADE SUPERFICIAL DE PEÇAS USINADAS .............................................. 57 

2.8.1 Parâmetros para quantificação da rugosidade ........................................................... 58 

2.8.2 Cálculo da rugosidade no processo de torneamento .................................................. 60 

2.9 MATERIAIS PARA FERRAMENTA DE CORTE .......................................................... 60 

2.9.1 Ferramentas de metal duro .......................................................................................... 60 

2.9.2 Ferramentas cerâmicas ................................................................................................. 64 

2.10 FORÇA E POTÊNCIA EM USINAGEM ....................................................................... 66 



 

 

2.10.1 Determinação teórica da força e potência de corte .................................................. 67 

2.10.2 Medição da potência de corte ..................................................................................... 68 

2.11 EMISSÃO ACÚSTICA .................................................................................................... 69 

2.12 VIBRAÇÃO ..................................................................................................................... 72 

2.13 PROJETO E ANÁLISE DE EXPERIMENTOS – METODOLOGIA DE TAGUCHI ... 73 

2.14 ESTUDOS RELEVANTES EM USINAGEM DE SUPERLIGAS DE NÍQUEL........... 77 

3 MATERIAIS E MÉTODOS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92  

3.1 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS .................................................................................... 92 

3.1.1 Centro de torneamento e sistema de lubrificação ...................................................... 92 

3.1.2 Sistema de aquisição de dados ...................................................................................... 94 

3.1.3 Medidas de rugosidade da peça usinada ..................................................................... 98 

3.1.4 Imagens e medidas de desgaste dos insertos ............................................................... 99 

3.1.5 Dureza da peça usinada .............................................................................................. 101 

3.1.6 Revelação da microestrutura do material ................................................................. 103 

3.1.7 Porta–ferramentas e ferramentas utilizadas ............................................................. 104 

3.2 MATERIAL DA PEÇA A SER USINADA .................................................................... 107 

3.3 PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EXPERIMENTOS ...................... 108 

3.3.1 Ferramentas de metal duro revestido ........................................................................ 108 

3.3.2 Ferramenta cerâmica .................................................................................................. 109 

3.3.3 Ensaios de confirmação e vida das ferramentas ....................................................... 109 

3.4 PROJETO DE EXPERIMENTOS ................................................................................... 110 

3.4.1 Ferramentas de metal duro revestido ........................................................................ 110 

3.4.2 Ferramenta cerâmica .................................................................................................. 111 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112  

4.1 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL COM FERRAMENTAS DE METAL DURO 

REVESTIDO .......................................................................................................................... 112 

4.1.1 Parâmetros de rugosidade (rugosidade média Ra e rugosidade total Rt) ............... 114 

4.1.2 Potência consumida ..................................................................................................... 116 

4.1.3 Vibração ....................................................................................................................... 118 

4.1.4 Emissão acústica .......................................................................................................... 119 

4.1.5 Desgaste da ferramenta em relação ao comprimento de corte ................................ 120 

4.2 ANÁLISE DE REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA DO PLANEJAMENTO 

EXPERIMENTAL COM FERRAMENTAS DE METAL DURO REVESTIDO ................ 124 



 

 

4.3 DESGASTE DAS FERRAMENTAS E CAVACOS GERADOS NA USINAGEM DO 

INCONEL 718, COM FERRAMENTAS DE METAL DURO REVESTIDO...................... 128 

4.4 ENSAIOS DE CONFIRMAÇÃO E DE VIDA DA FERRAMENTA DE METAL DURO 

REVESTIDO, PARA AS MELHORES CONDIÇÕES ......................................................... 136 

4.5 RESULTADOS REFERENTES AO PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL COM 

FERRAMENTAS CERÂMICA, CONFORME A METODOLOGIA DE TAGUCHI ......... 145 

4.5.1 Parâmetros de rugosidade (rugosidade média Ra e rugosidade total Rt) ............... 147 

4.5.2 Potência consumida ..................................................................................................... 149 

4.5.3 Vibração ....................................................................................................................... 150 

4.5.4 Emissão acústica .......................................................................................................... 152 

4.5.5 Desgaste da ferramenta em relação ao comprimento de corte ................................ 153 

4.6 ANÁLISE DE REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA REFERENTE AO 

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL COM FERRAMENTA CERÂMICA ..................... 157 

4.7 DESGASTE DAS FERRAMENTAS E CAVACOS GERADOS REFERENTES AO 

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL COM FERRAMENTA CERÂMICA ..................... 160 

4.8 ENSAIOS DE CONFIRMAÇÃO E VIDA DA FERRAMENTA CERÂMICA, PARA AS 

MELHORES CONDIÇÕES ................................................................................................... 168 

4.9 ENSAIOS DE MICRODUREZA ABAIXO DA SUPERFÍCIE USINADA, APÓS OS 

ENSAIOS DE VIDA DA FERRAMENTA CERÂMICA ..................................................... 179 

4.10 ENSAIOS PARA REVELAÇÃO DA MICROESTRUTURA ABAIXO DA 

SUPERFÍCIE USINADA, APÓS OS ENSAIOS DE VIDA DA FERRAMENTA 

CERÂMICA ........................................................................................................................... 181 

4.11 COMPARAÇÃO GRÁFICA DOS RESULTADOS DE VIDA PARA AS 

FERRAMENTAS DE METAL DURO E CERÂMICA ........................................................ 182 

4.12 RESUMO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS .......................................... 187 

4.12.1 Para o torneamento com as ferramentas de metal duro (CNMG120408–MF1, 

TS2000 e CNMG120408–M1, TS2500) revestida com (TiAl)N+TiN ............................... 187 

4.12.2 Para o torneamento com a ferramenta cerâmica de Al2O3 + MgO ...................... 189 

5 CONCLUSÃO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  191  

6 INDICAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  192 

REFERÊNCIAS..................................................................................................................  193 



26 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com margens de lucro cada vez menores, as indústrias de transformação percebem a 

incontestável necessidade de desenvolvimento de novas técnicas para melhorar os processos 

de fabricação e consequentemente diminuir os seus custos. Para o processo de usinagem, 

existe uma busca incessante por ferramentas de corte que possam gerar produtos de qualidade 

com menor custo possível. Com isto, as empresas necessitam gerenciar seus processos de 

maneira que possam aproveitar ao máximo o potencial de cada inserto utilizado, sem se 

esquecerem do uso de métodos que possam reduzir os impactos à saúde das pessoas e ao meio 

ambiente.  

Segundo Diniz, Coppini e Marcondes (2013), a máxima utilização de cada inserto fica 

dificultada no meio industrial, pois o monitoramento dos desgastes e consequentemente da 

vida da ferramenta tem ficado o cargo do operador, e este, na maioria das vezes, sem 

treinamento e sem técnicas de acompanhamento da vida da ferramenta, acaba, de maneira 

bem conservadora, trocando a ferramenta antes do fim de sua vida, gerando desperdício. 

Segundo os autores, a solução estaria no monitoramento indireto do desgaste da ferramenta 

utilizando sensores de vibração, de emissão acústica, de parâmetros elétricos da máquina ou 

de força de usinagem, juntamente com o melhor preparo e treinamento do operador. 

As indústrias fabricantes de ferramentas de usinagem de metais estão focadas em 

desenvolver novos materiais para a obtenção de ferramentas que atendam às solicitações de 

usinagem das chamadas superligas. A aquisição destas ferramentas se torna inacessível para 

pequenas e médias empresas do ramo de usinagem, além do fato que a utilização de 

ferramentas avançadas existe ainda a necessidade de centros de usinagem que possuam uma 

maior rigidez. 

Vários estudos tem sido realizados com o objetivo de otimizar o processo de usinagem 

de superligas utilizadas em aplicações de alta solicitação, tanto de resistência mecânica em 

elevadas temperaturas, como de resistência à corrosão. As ligas de níquel são umas das que 

apresentam grande importância nas pesquisas, devido a suas propriedades únicas que atendem 

a estes requisitos.  

Zeilmann, Fontanive e Soares (2017) comentam que a crescente demanda por produtos 

resistentes a condições ambientais de elevada solicitação tem estimulado muitas pesquisas, 

com o objetivo de melhorar as propriedades dos materiais, otimizar seu processamento e 

facilitar suas aplicações. Entre os metais mais utilizados em condições que exigem resistência 
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a elevadas temperaturas e resistência a corrosão, estão as superligas de níquel, em particular o 

Inconel 718. Entretanto, as mesmas propriedades térmicas, mecânicas e metalúrgicas, que 

tornam o Inconel 718 um material de grande aplicabilidade, também fazem com que ele seja 

um material de baixa usinabilidade.  

Dificuldades encontradas na usinagem de superligas, associadas à necessidade de 

obtenção de componentes com adequado acabamento superficial e dimensional, são um 

grande desafio. 

Segundo Iturbe et al. (2016) os requisitos de rugosidade de estabelecidos pela indústria 

aeroespacial, para materiais que estarão sobre altas solicitações são atualmente, um Rt 

máximo de 6 µm e um Ra máximo de =1,6 µm. 

Para Zeilmann, Fontanive e Soares (2017), deve ser dada uma atenção especial para a 

utilização de processos de transformação ambientalmente seguros para a sociedade, porém as 

particularidades do processo de usinagem do Inconel 718 requerem tradicionalmente o uso de 

fluido de corte. Entretanto, a não utilização do fluido de corte pode resultar em benefícios 

para o meio ambiente, além de colaborar com a proteção da saúde do trabalhador. Segundo 

estes pesquisadores, um processo de transformação amigável ao meio ambiente deve 

compreender os estudos para o desenvolvimento de conhecimentos especializados em 

usinagem a seco, que podem resultar em mudanças técnicas significativas. 

Segundo Pušavec, Krajnik e Kopač (2010), os fluidos de corte de metal alteram o 

desempenho das operações de usinagem por causa de suas funções de lubrificação e 

resfriamento, mas o uso de fluido de corte tornou–se mais problemático em termos de saúde 

dos funcionários e poluição ambiental. Para Shokrani et al. (2012) e Yildiz e Nalbant (2008), 

a mínima quantidade de fluído (MQF) é uma eficiente técnica de lubrificação/refrigeração, e 

ainda amigável ao meio ambiente. 

De acordo com Devillez et al. (2007), o corte a seco pode ser a melhor opção sob o 

ponto de vista da não geração de fluido de corte residual, com base em razões ambientais e 

econômicas. A quantidade gasta na aquisição, no uso, disposição e limpeza do líquido 

refrigerante é significativa, e pode chegar até quatro vezes o valor das ferramentas de corte. 

Os líquidos de refrigeração são geralmente utilizados para eliminação de cavacos, 

melhoramento da precisão de usinagem, acabamento e extensão da vida das ferramentas, 

especialmente em condições agressivas de corte na ferramenta e na peça. 

Apesar das tentativas de eliminar completamente os fluidos refrigerantes, em muitos 

casos a refrigeração ainda é essencial na obtenção de economia da vida das ferramentas e 
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qualidade superficial requerida. Isto é particularmente válido quando há exigência de 

tolerâncias estreitas, e alta precisão dimensional e de forma ou quando se trata de usinagem de 

materiais de corte difícil. 

A principal contribuição deste trabalho está no estudo original da usinagem de 

acabamento à seco do Inconel 718, utilizando uma ferramenta cerâmica experimental com 

uma composição específica de Al2O3 e MgO que, segundo uma vasta busca na literatura, 

ainda não foi estudada para a usinagem de superligas de níquel.  

 

1.1 OBJETIVOS 

  

1.1.1 Objetivo geral 

 

O objetivo desta tese foi encontrar a condição experimental que resulte em melhores 

resultados de usinagem e comparar a ferramenta cerâmica experimental de Al2O3 + MgO com 

ferramentas comerciais de metal duro revestido. A melhor condição experimental, para os 

melhores resultados, foi avaliada em termos das variáveis repostas: rugosidade das peças 

usinadas, potência consumida, emissão acústica, vibração, desgaste das ferramentas e cavacos 

gerados, no torneamento de acabamento do Inconel 718, em diferentes condições de 

usinagem. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

  Realizar ensaios de usinagem, com as ferramentas de metal duro revestido e 

ferramenta cerâmica, conforme os planejamentos desenvolvimentos inicialmente com o 

auxílio da metodologia de Taguchi; 

  Analisar o desgaste das ferramentas e cavacos gerados, para os ensaios que gerarem 

os maiores e menores valores de desgaste da ferramenta, em função do comprimento de corte 

para cada nova aresta de corte; 

  Realizar estudos regressão linear múltipla entre as variáveis de entrada e variáveis 

resposta; 

  Realizar ensaios de usinagem para a determinação da vida da ferramenta, para as 

melhores condições previstas pelos resultados dos planejamentos iniciais e confirmadas por 

ensaios de confirmação; 
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  Ajustar correlações entre rugosidade (Ra e Rt), potência consumida na usinagem e o 

desgaste da ferramenta; 

  Analisar os resultados de vida das ferramentas de metal duro e cerâmica, comparando 

as respostas para os parâmetros de rugosidade (Ra e Rt), comprimento de corte, potência 

consumida, vibração e desgastes das ferramentas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Para o torneamento com as ferramentas de metal duro revestidas com (TiAl)N+TiN: 

 Melhor combinação: vc = 70 m/min.; f = 0,10 mm/rev; ferramenta CNMG120408–M1, 

TS2500; lubrificação/refrigeração MQF; 

 Comprimento de corte médio obtido foi de 511,20 m; 

 Manteve até o final de sua vida, rugosidades, dentro dos limites aceitos pelas 

indústrias aeroespaciais (Ra e Rt máximos de 1,6 µm e 6 µm, respectivamente).  

 

Para o torneamento com a ferramenta cerâmica de Al2O3 + MgO: 

 Melhor combinação: vc = 400 m/min, f = 0,10 mm/rev, ap = 0,50 mm; 

 Comprimento de corte médio obtido foi de 337,18 m; 

 

A ferramenta de metal duro obteve um comprimento de corte, 36 % superior à 

ferramenta cerâmica, além de manter, até o final de sua vida, rugosidades, Ra e Rt, dentro dos 

limites aceitos pelas indústrias, especialmente as aeroespaciais (Ra e Rt máximos de 1,6 µm e 

6 µm, respectivamente). Entretanto, a utilização da ferramenta cerâmica de Al2O3 + MgO, 

mostra–se promissora, pois consegue praticamente obter os mesmos valores iniciais de 

acabamentos (até um comprimento de usinagem de aproximadamente de 170 m) e isto 

usinando com uma velocidade de corte quase seis vezes maior, com uma potência consumida 

inferior, aproximadamente de 700 W, com valores semelhantes de vibrações e sem nenhuma 

quebra. É possível que em operações de desbaste com maiores profundidades de usinagem e 

um maior raio de ponta, talvez ferramentas redondas, seja uma aplicação mais adequada para 

a ferramenta cerâmica de Al2O3 + MgO. 
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