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RESUMO 
 

 

Este trabalho visou estudar as influências dos parâmetros de corte 

(velocidade de corte, avanço e profundidade de corte) sobre a integridade superficial 

de anéis de rolamentos de aço ABNT 52100 endurecidos a 62 HRC, durante o 

torneamento do faceamento, com o uso de ferramentas de cBN a seco e com 

refrigeração criogênica, utilizando-se de nitrogênio liquido. As características da 

integridade da superfície analisadas foram: rugosidade da superfície, camada 

branca e tensões residuais. As forças de corte foram medidas através de um 

dinamômetro integrado ao porta-ferramenta da máquina utilizada. A fase 

experimental foi planejada e realizada através de um delineamento composto central 

e analisada pelo software “Statistica”. As tensões residuais foram medidas pela 

difração por raios-x. Analisou se também o desgaste da ferramenta cBN nas 

condições a seco e a LN2. Os resultados demonstraram que o uso de refrigeração 

criogênica aumenta a vida da ferramenta. 

 

Palavras chaves: Torneamento. Refrigeração. Baixa Temperatura. Rugosidade 

Superficial. Tensão residual. 
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ABSTRACT 
 

 

This work has aimed to study the influences of cutting parameters (cutting 

speed, feed and depth of cut) on the surface integrity of bearing rings ABNT 52100 

steel hardened to 62 HRC, during the turning of the face, with the special cBN tools 

dry and cryogenic cooling, using liquid nitrogen. The characteristics of surface 

integrity were analyzed: surface roughness, white layer and residual stresses. The 

cutting forces were measured using a dynamometer, integrated into the tool holder of 

machine. The experimental phase was planned and carried out by a central 

composite design and analyzed by the software "Statistica". Residual stresses were 

measured by x-ray diffraction. The study examined the cBN tool wear in dry and LN2 

condition. The results has demonstrated that the use of cryogenic cooling increases 

tool life. 

 

Key words: Turning, Cooling, Low Temperature, Roughness, Residual Stresses. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

A freqüente preocupação das empresas na redução dos custos de 

manufatura, devido a situação econômica globalizada, vem colaborando para um 

estilo mais competitivo na busca de soluções que não afetem a qualidade dos seus 

produtos. Desta forma, a produção deve ser orientada de maneira a se obter o 

mínimo custo do produto, e o máximo lucro, mantendo o nível de qualidade 

desejado. 

Outra preocupação das empresas é o com o meio ambiente, na qual a 

sociedade vem valorizando as empresas que atendem os requisitos ambientais, bem 

como os impactos que estas empresas podem causar ao planeta. A busca da 

sustentabilidade com alterações dos produtos, processos e sistemas é a estratégia 

teórica encontrada, mas não comumente aplicada nos processos industriais 

(PUSAVEC e KOPAC, 2009). 

A usinagem em metais associa estas preocupações e coloca empresas e 

pesquisadores em busca de melhorias para reduzi-las. Segundo AHMED et al 

(2007), muitos problemas causados durante a usinagem são proveniente do calor 

gerado e conseqüentemente da alta temperatura associada entre o conjunto peça e 

ferramenta. Este calor excessivo e, por conseguinte a evolução do desgaste da 

ferramenta são os mais importantes fatores que afetam o desempenho e a 

produtividade dos processos de usinagem. 

Diferentes métodos, tais como, usinagem a quente, aplicação de óleo 

refrigerante ou aplicação da mínima quantidade de lubrificação (MQL) foram 

analisadas por pesquisadores para melhorar o desempenho da usinagem. 

Um interesse pelo efeito de baixas temperaturas na usinagem, também 

conhecida como criogenia, tem sido demonstrado nos últimos anos. Entre estes 

efeitos, trabalhos voltados ao aumento da vida útil das ferramentas, melhoria na 

rugosidade das peças usinadas e redução da temperatura do ponto de corte. 

Pesquisas sobre criogenia em usinagem são escassas, tornando difícil 

encontrar artigos publicados. Um dos primeiros artigos fora publicado nos ides dos 

anos 60, no qual UEHARA e KUMAGAI apud YILDIZ e NALBANT, (2008) utilizaram 



pioneiramente nitrogênio liquido como refrigerante na 

experimentos foram consideráveis em termos de desempenho na usinagem. Tal 

assunto foi estudado em diferentes pontos de vista e ganhando interesse devido ao 

seu sucesso em usinabilidade.

A maioria dos estudos voltados a aplicaç

operações de torneamento, embora exista outros estudos na aplicação em retificas 

feita por CHATTOPADHYAY et al., 1985, aplicações em processos de perfuração 

feita por AHMED, 2004 e em aplicações em processos de 

HONG, 1999. Neste último, devido à possibilidade de trincas térmicas nas 

ferramentas de corte em processos intermitentes e as dificuldades na prática, notou

se excepcional melhoria se comparado com o corte a seco e a emulsão.

Alguns pesquisadores

usinagem como meio de substituir os meios de refrigeração convencional, tais como 

o da emulsão, com o foco de eliminar 

para remoção da borra formada e do

bactérias, além do espaço físico necessário para este sistema.

Vantagens foram apresentadas na 

resfriamento da emulsão convencional.

que a vida útil da ferramenta utilizada fora mais longa,

melhor facilitando o seu manuseio e que os ganhos com produtividade 

21% na usinagem do aço inoxidável 

como visto na figura 1. 

FIGURA 1 – COMPARAÇÃO DE CUSTO 

REFRIGERAÇÃO CRIOGÊN

pioneiramente nitrogênio liquido como refrigerante na usinagem, o resultado de seus 

experimentos foram consideráveis em termos de desempenho na usinagem. Tal 

assunto foi estudado em diferentes pontos de vista e ganhando interesse devido ao 

bilidade. 

A maioria dos estudos voltados a aplicação do sistema criogênicos são em 

operações de torneamento, embora exista outros estudos na aplicação em retificas 

feita por CHATTOPADHYAY et al., 1985, aplicações em processos de perfuração 

feita por AHMED, 2004 e em aplicações em processos de fresamento

HONG, 1999. Neste último, devido à possibilidade de trincas térmicas nas 

ferramentas de corte em processos intermitentes e as dificuldades na prática, notou

se excepcional melhoria se comparado com o corte a seco e a emulsão.

Alguns pesquisadores utilizaram esta técnica de refrigeração criogênica na 

usinagem como meio de substituir os meios de refrigeração convencional, tais como 

, com o foco de eliminar a necessidade do tratamento através de filtros 

ra remoção da borra formada e do controle da emulsão para a não formação de 

bactérias, além do espaço físico necessário para este sistema. 

Vantagens foram apresentadas na refrigeração criogênica sobre o 

iamento da emulsão convencional. HONG e BROOMER, 2000, 

menta utilizada fora mais longa, que o cavaco se quebrou 

melhor facilitando o seu manuseio e que os ganhos com produtividade 

% na usinagem do aço inoxidável ABNT 304 para diferentes velocidades de corte 

COMPARAÇÃO DE CUSTO DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE ENTRE 

REFRIGERAÇÃO CRIOGÊNICA E EMULSÃO – ADAPTADO DE HONG E BROOMER
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usinagem, o resultado de seus 

experimentos foram consideráveis em termos de desempenho na usinagem. Tal 

assunto foi estudado em diferentes pontos de vista e ganhando interesse devido ao 

ão do sistema criogênicos são em 

operações de torneamento, embora exista outros estudos na aplicação em retificas 

feita por CHATTOPADHYAY et al., 1985, aplicações em processos de perfuração 

mento feitas por 

HONG, 1999. Neste último, devido à possibilidade de trincas térmicas nas 

ferramentas de corte em processos intermitentes e as dificuldades na prática, notou-

se excepcional melhoria se comparado com o corte a seco e a emulsão. 

de refrigeração criogênica na 

usinagem como meio de substituir os meios de refrigeração convencional, tais como 

tratamento através de filtros 

controle da emulsão para a não formação de 

refrigeração criogênica sobre o 

 demonstraram 

que o cavaco se quebrou 

melhor facilitando o seu manuseio e que os ganhos com produtividade foram de até 

304 para diferentes velocidades de corte 

 

IVIDADE ENTRE 

ROOMER - 2000 
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Outros estudos específicos identificaram a redução do desgaste da 

ferramenta como o estudo feito por DHAR et al., 2002, na qual se compara o 

desgaste do flanco de corte de dois tipos de ferramentas com e sem refrigeração, 

sendo esta refrigeração com uso de nitrogênio líquido, conforme mostra a figura 2. 

 

FIGURA 2 - DESGASTE VB DAS FERRAMENTAS DE CORTE SNMG (A) E SNMM (B) - À SECO E 
COM CRIOGÊNIA NA USINAGEM DO AÇO AISI 1040 - VC=135 M/MIN. – ADAPTADO DE DHAR, N. 

ET AL. 2002. 

Outra publicação encontrada é sobre os benefícios do uso da criogenia com 

a melhoria da rugosidade, além da melhoria do desgaste da ferramenta feita por 

uma empresa fabricante de gases criogênicos, ilustrado pela figura 3.  

 

FIGURA 3 - (A) PROGRESSO DO DESGASTE DA FERRAMENTA (AISI 52.100), (B) COMPARAÇÃO 
DA RUGOSIDADE (AISI 52.100) – ADAPTADO DE AIR PRODUCTS 

(a) (b) 
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O presente estudo visa minimizar estas preocupações, demonstrando a 

possibilidade de utilização de criogenia na refrigeração do processo de torneamento 

duro com o aumento da vida ferramenta, trazendo aspectos econômicos ao 

processo, aliados a não necessidade de utilização de emulsificantes para a 

refrigeração e consequentemente levando a eliminação dos tratamentos dos óleos 

refrigerantes, bem como os descartes e controles necessários ao sistema. 

Para demonstrar este estudo, foram utilizados corpos de prova circulares de 

aço ABNT 52100 endurecidos a 62 HRC, no qual foram submetidos a usinagem de 

torneamento à seco e com criogenia a fim de demonstrar seus efeitos quanto ao 

desgaste da ferramenta de cBN aplicada, bem como outras observações 

encontradas. 

Para estruturar este trabalho, o mesmo fora dividido em capítulos, na qual se 

apresenta a seguir: 

O desenvolvimento do trabalho é apresentado em seis capítulos, sendo o 

primeiro a Introdução. No capítulo 2 é apresentada a revisão bibliográfica, desde o 

processo de torneamento até o processo de resfriamento criogênico utilizado nos 

processos de usinagem, bem como detalhes do nitrogênio líquido utilizado. 

No capítulo 3 são apresentados os detalhes do projeto experimental, 

descrevendo o material e método empregado, assim como o plano experimental 

empregado. No capítulo 4 são detalhados os resultados obtidos nos modelos da 

experimentação. 

No capítulo 5 se faz a conclusão do trabalho e as considerações finais, como 

também sugestões de continuidade do trabalho. No capítulo 6 são apresentadas as 

referências bibliográficas. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Produção Sustentável 

Os problemas ambientais globais causados pelo consumo de recursos 

naturais e da poluição resultante do uso de produtos em geral levaram a um 

aumento da pressão política e na implantação de regulamentos restritivos aos 

fabricantes destes produtos e aos usuários. 

A indústria vem se aperfeiçoando para buscar a redução deste impacto de 

forma sustentável por meio de alterações em seus produtos, na recuperação de 

recursos e em inovações em seus processos. 

Nas indústrias, em vários processos os fluidos são utilizados em larga escala 

para aumentar a vida das ferramentas e melhorar a qualidade das peças produzidas, 

conseqüentemente, implicando nos custos industriais. Os fluidos lubri-refrigerantes 

introduzem uma série de melhorias funcionais e econômicas no processo de 

usinagem de metais.  

As melhorias de caráter funcional são aquelas que facilitam o processo de 

usinagem, atribuindo a este um melhor desempenho, com redução do coeficiente de 

atrito entre a ferramenta e a peça pela redução de temperatura, expulsão do cavaco 

da região de corte, refrigeração da ferramenta, refrigeração da peça em usinagem, 

melhor acabamento da peça usinada. 

Entre as melhorias de caráter econômico distinguem-se: redução do 

consumo de energia de corte, redução do custo da ferramenta na operação, redução 

de ciclo de usinagem e impedimento da corrosão da peça usinada. 

Por outro lado, as questões ambientais vêm pressionando as empresas a 

reduzirem o uso de produtos que agridem o meio ambiente, entre eles os óleos lubri-

refrigerantes, e também os resíduos do processo de remoção de metais que utilizam 

estes óleos.  
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Estes resíduos devem ser tratados antes de serem destinados a locais 

previamente determinados pelo órgão ambiental competente, gerando custos ao 

processo. Estes custos estão sendo incorporados aos produtos a partir do momento 

em que as empresas criam uma consciência ambiental ou são pressionadas pelos 

seus clientes ou pelo mercado, através da necessidade de um certificado ambiental. 

 

2.2. A Usinagem e o Material 

O processo de usinagem em metais mais conhecido é o processo mecânico, 

no qual se caracteriza pela remoção de camadas da superfície da peça com a 

utilização de ferramentas apropriadas, resultando em cavacos em forma de fitas, 

como no torneamento. 

Esta remoção pode ser alterada em função das condições de usinagem, 

causando alteração na produtividade, bem como na integridade superficial do 

material a ser usinado. Segundo GRIFFITHS (2001), o termo Integridade Superficial 

(IS) é o conjunto das características topográficas, mecânicas, químicas, e 

metalúrgicas de uma superfície manufaturada relacionando com o desempenho 

funcional. Outra definição dada por WHITEHOUSE (1994) descreve como o conjunto 

de propriedades utilizadas para descrever as características físicas e geométricas 

das superfícies usinadas. 

GRIFFITHS (2001) ainda descreve que os processos de fabricação podem 

igualmente produzir mudanças nas propriedades do material numa camada 

subsuperficial, as quais geralmente acompanham os padrões de textura da 

topografia na superfície. 

O processo de usinagem pode gerar efeitos na subsuperfície em função do 

tipo de energia empregada, tais como energia mecânica, elétrica, térmica ou 

química. Segundo GRIFFITHS (2001), estas mudanças nas propriedades do 

material são resultado dos diferentes fatores envolvidos no processo de corte, e que 

compõem os eventos unitários térmicos, mecânicos ou químicos. As principais 

causas de alteração da subsuperfície são, portanto as temperaturas elevadas e os 

altos gradientes de temperatura desenvolvidos durante o processo de remoção de 

material, deformação plástica e reações químicas com o meio ambiente. 
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2.3. O Processo de Torneamento 

Segundo FERRARESI (1977), entende-se por torneamento o processo 

mecânico de usinagem destinado a obtenção de superfícies de revolução com 

auxílio de uma ou mais ferramentas monocortantes.  

O processo de torneamento é executado com a combinação de dois 

movimentos: da rotação da peça e do avanço da ferramenta. O avanço da 

ferramenta pode ser ao longo do eixo da peça (comprimento) e no sentido do centro 

da peça (diâmetro), podendo ser também ser a combinação destes movimentos 

(movimento cônico). 

Segundo FERRARESI (1977), o torneamento pode se classificar quanto a 

sua finalidade como: 

• Torneamento de acabamento: operação de usinagem destinada a 

obter na peça dimensões finais, ou um acabamento superficial 

especificado, ou ambos. As condições de acabamento são leves, com 

profundidades de usinagem bastante reduzidas e avanços pequenos 

para obtenção da especificação da peça. 

• Torneamento de desbaste: operação de usinagem anterior a de 

acabamento, visando obter a forma e dimensões próximas das finais. 

A condição de desbaste deve ser tão severa quanto permitir a 

espessura do cavaco, a vida de ferramenta, a potência do motor e a 

própria peça. 

Com o desenvolvimento das ferramentas, em especial as aplicadas ao 

torneamento, é possível tornear materiais endurecidos. Segundo LIMA (2001), é um 

processo de torneamento de materiais com dureza superior a 55 HRC com uso de 

ferramentas monocortantes.  

Várias são as características que diferenciam o processo de torneamento de 

materiais endurecidos do processo de torneamento convencional. Segundo KO et al. 

(1999) apud DELIJAICOV, 2004, TÖNSHOFF et al. (1992) apud DELIJAICOV, 2004 

e SHAW e VYAS (1993) apud DELIJAICOV, 2004, estas características são: 
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• Mecanismo da formação do cavaco. 

• Dureza da peça a ser usinada. 

• Ferramenta de usinagem (material e geometria). 

• Parâmetros de corte. 

Segundo MATSUMOTO (1998), o torneamento de materiais endurecidos 

consegue substituir a retificação em operações de qualidade dimensional final da 

peça, gerando com isto, um baixo custo de produção e maior produtividade, a 

depender das tolerâncias desejadas. 

 

2.4. As Forças de Usinagem  

A força de usinagem é dada pela resultante dos esforços que atuam sobre a 

cunha cortante. O conhecimento ou mesmo a estimativa dos esforços de usinagem 

máximos também é utilizado para o dimensionamento do equipamento de usinagem, no 

projeto de ferramentas e dispositivos de usinagem. 

Considerando que a formação do cavaco ocorre tridimensionalmente, a força 

de usinagem (F) possui três componentes básicas que agem diretamente na cunha 

de corte, conforme demonstra a figura 4 (MACHADO et al.,2009), sendo: 

 

FIGURA 4 - FORÇA DE USINAGEM E SEUS COMPONENTES (ADAPTADO DE FERRARESI, 1977 
APUD MACHADO ET AL., 2009) 
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• Força de corte (FC): é a força projetada no plano de trabalho pela 

força de usinagem, na direção de corte, dada pela velocidade de 

corte.  

• Força de avanço (Fa): é a força projetada no plano de trabalho pela 

força de usinagem, na direção do avanço, pela velocidade de avanço. 

• Força passiva ou de profundidade (Fp): é a força projetada 

perpendicularmente no plano de trabalho. 

Analisando esta decomposição da força de usinagem no plano 

tridimensional, tem-se a relação: 

�� � ���� � ��� � �	�  [N]     (1) 

Quando da usinagem de materiais endurecidos, nota-se que as forças de 

corte não são necessariamente altas. Isto se deve a deformação plástica 

relativamente pequena do cavaco e também devido à pequena área de contato entre 

a ferramenta e o cavaco, o que reduz a força de atrito; NAKAYAMA et al. (1988). 

Segundo BORDUI (1988) apud PEREIRA (2006), as forças de corte são de 

30 a 80% superiores às forças verificadas em durezas inferiores e que as mesmas 

diminuem com o aumento da velocidade de corte. Porém, certamente, o aumento 

dos esforços de corte nestes materiais é menor que o aumento de sua dureza, 

quando comparado ao mesmo aço usinado antes do tratamento térmico de 

endurecimento. 

Em alguns estudos encontrados a seguir, mostra-se uma comparação dos 

resultados, no tocante ao comportamento das forças de corte na usinagem de 

materiais endurecidos: 

Segundo ABRÃO et al. (1995) apud PEREIRA (2006), na usinagem do aço 

ABNT 52100 (62 HRC) com ferramentas de PcBN e cerâmica mista, verificou-se que 

durante a operação de acabamento, a força passiva (radial) foi maior que as outras 

componentes de força, fato este, devido ao menor ângulo de posição (x) causado 

pelo pequeno valor da profundidade de usinagem em relação ao valor do raio de 

ponta da ferramenta. Na operação de desbaste, a componente tangencial (força de 
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corte) foi um pouco superior. As forças de corte tiveram um ligeiro decréscimo com o 

aumento da velocidade de corte e aumentaram linearmente com o avanço e a 

profundidade de corte. A redução na força devido ao aumento da velocidade de 

corte foi minimizada pelo aumento no desgaste da ferramenta. 

PEREIRA (2006) complementa que nos trabalhos de CHAO e TRIGGER 

(1995) e MATSUMOTO et al. (1987), verificou-se que as componentes da força de 

usinagem diminuem com o aumento da dureza do material a ser usinado, quando se 

utiliza ferramentas com ângulo de saída levemente negativo (0 a 5º), ao usinar-se 

aços com dureza variando entre 30 e 40 HRC. 

2.5. Ferramenta de Corte 

O desenvolvimento de novos materiais para ferramentas de corte, como as 

cerâmicas e o nitreto cúbico de boro (cBN), foram de vital importância para que o 

processo de torneamento de materiais endurecidos pudesse ser usado no sentido 

de substituir o processo de retificação na usinagem de peças de aço. 

Segundo KÖNIG (1990), o processo de torneamento de materiais 

endurecidos exige das ferramentas de corte as seguintes propriedades: 

• Grande resistência ao desgaste. 

• Dureza e tenacidade em altas temperaturas. 

• Grande resistência mecânica. 

• Excelente resistência ao choque térmico. 

• Alta condutividade térmica. 

• Boa estabilidade química. 

HODGSON et al. (1981), quanto ao nitreto cúbico de boro (cBN), destaca 

que:  

• Tem dureza Knoop de cerca de HK 4800 e só o diamante é mais duro que 

ele. 

• Retém a dureza acima de 10000 C. 

• É insensível à oxidação. 

• É inerte ao carbono. 
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Os insertos de nitreto cúbico de boro (PcBN) são fabricados pelo processo 

de sinterização de pós de cBN e aglomerados com metal duro, metal comum ou 

material cerâmico. 

Outra importante família de materiais para ferramentas no processo de 

usinagem de materiais endurecidos é a das cerâmicas. Quanto à composição 

química, os materiais cerâmicos para ferramentas dividem-se em cerâmicos à base 

de alumina (Al2O3) e à base de nitreto de silício (Si3N4).  

Para uma comparação entre os tipos de inserto, COSTA apud PEREIRA 

(2006) demonstrou na tabela 1 as propriedades, nos quais se percebe a alta dureza 

do inserto de PcBN como também sua condição térmica de trabalho. 

TABELA 1- COMPARAÇÃO ENTRE AS PROPRIEDADES CERÂMICAS E PCBN, COSTA APUD 
PEREIRA (2006). 

 

2.6. Material da Ferramenta de Corte PcBN 

O policristal de cBN consiste de grãos selecionados e unidos com a 

utilização de ligas de cerâmicas (usualmente Nitreto de Titânio – TiN ou Carboneto 

de Titânio - TiC) sinterizadas visando formar um material homogêneo e uniforme. As 

ligas de cerâmica, na composição do cBN, possuem uma função similar a do 

Cobalto, na manufatura do carboneto de Tungstênio, agindo como um ligante e 

unindo os grãos de cBN. O processo de manufatura do CBN começa com a 

sinterização do pó de Nitreto de Boro hexagonal que é submetido a uma pressão de 

75 Kbar e temperatura de 2000 K, sendo assim convertido em finas partículas de 

Nitreto de Boro cúbico (cBN). 



26 

 

 Os grãos de cBN são então classificados pelo seu tamanho e classe a ser 

produzida, misturados ao elemento de liga formando um composto misto. O 

composto é sinterizado novamente sob elevada pressão e temperatura formando um 

disco que será processado posteriormente por retificação e lapidação para formação 

do inserto final. 

Segundo MACHADO et al. (2009), as ferramentas de PcBN tem se mostrado 

excelente na usinagem de materiais extremamente duro, pois é termicamente mais 

estável até temperaturas de 1200 ºC e tem uma neutralidade química ao desgaste.  

Um único problema geralmente encontrado é o seu alto custo que inviabiliza 

determinadas usinagens, sendo que os fabricantes vem desenvolvendo formas de 

baixar estes custos, utilizando o PcBN nas pontas das arestas  de corte . 

2.7. Desgaste das Ferramentas de Corte 

A produtividade e o retorno econômico são os principais pontos que as 

empresas buscam no processo de torneamento, sendo estes bastante influenciados 

pela vida das ferramentas. Sabe-se que a ferramenta mais cedo ou mais tarde 

sofrerá um processo de desgaste e que deverá ser substituída, mas em geral estas 

ferramentas falham pela fragilidade, pela deformação ou pelo desgaste. Tais fatores 

são bastante influenciados pela alta temperatura no ponto de corte, sendo que os 

vários fabricantes de ferramentas vêm desenvolvendo materiais e coberturas para 

aumentar a durabilidade combinando com as refrigerações disponíveis no mercado. 

Estudos demonstrados por MICHELETTI (1977), WEILL (1971) e PANKINE 

(1965) apud MACHADO et al. (2009) citam que o máximo de calor gerado em um 

processo de usinagem é resultante da área de contato entre a ferramenta, a peça e 

o cavaco na face de ataque da ferramenta.  

Devido a contínua interação entre a superfície da ferramenta e o cavaco, 

surgem os desgastes de cratera e os desgastes de flanco esquematizado pela figura 

5 (referência – Norma ABNT ISO 3685, 1993), na qual mostra as principais 

características e falhas geométricas segundo DHAR et al. (2002a). 



FIGURA 5 – GEOMETRIA E MAIORES 

 

2.8. O Processo de Formação do Cavaco

No processo de torneamento de materiais endurecidos, a ação da aresta de 

corte da ponta da ferramenta leva a elevadas tensões de compressão 

superfície de contato, segundo F

Segundo KOENIG

elevadas de compressão fazem com que a superfície da peça plastifique e cisalhe, 

formando assim o cavaco da figura 

FIGURA 6 - FORMAÇÃO DO CAVACO N
(KOENIG ET AL. 1990 

GEOMETRIA E MAIORES CARACTERÍSTICAS DE DESGASTE EM FERRAMENT

TORNEAR, DHAR, ET AL. (2002A). 

O Processo de Formação do Cavaco 

No processo de torneamento de materiais endurecidos, a ação da aresta de 

corte da ponta da ferramenta leva a elevadas tensões de compressão 

superfície de contato, segundo FARIAS (2009).  

 et al (1990), apud DELIJAICOV (2004) 

elevadas de compressão fazem com que a superfície da peça plastifique e cisalhe, 

formando assim o cavaco da figura 6. 

FORMAÇÃO DO CAVACO NO TORNEAMENTO DE MATERIAIS ENDURECIDOS 
(KOENIG ET AL. 1990 APUD DELIJAICOV, 2004). 
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ESGASTE EM FERRAMENTAS DE 

No processo de torneamento de materiais endurecidos, a ação da aresta de 

corte da ponta da ferramenta leva a elevadas tensões de compressão contra a 

(2004) estas tensões 

elevadas de compressão fazem com que a superfície da peça plastifique e cisalhe, 

 

ENDURECIDOS 
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Este mecanismo se dá pela liberação da energia armazenada no material 

endurecido, após a ocorrência da fissura a partir da superfície da peça. Segue-se a 

deformação plástica do cavaco e seu respectivo deslizamento, gerando calor e 

aquecendo a zona de contato metal ferramenta (POUCHALON e MOISAN, 1998 

apud DELIJAICOV, 2004). Assim que esta quantidade de material for removida, o 

processo se repete e um cavaco longo de perfil serrilhado se forma, conforme a 

figura 7. 

 

FIGURA 7 - FORMAÇÃO DO CAVACO EM PERFIL DENTE DE SERRA (POUCHALON & MOISAN, 
1998 APUD DELIJAICOV, 2004) 

Como visto a formação do cavaco é processo cíclico, na qual é dividido em 

quatro eventos distintos, sendo o recalque inicial feito pela ferramenta, a deformação 

e ruptura em função das tensões do processo, o deslizamento das parcelas de 

cavaco devido a continuidade de penetração da ferramenta e a saída do cavaco. 

Estes eventos têm influência sobre todo o processo, pois o processo de formação do 

cavaco, a força de usinagem, o calor gerado e o desgaste de ferramenta estão 

intrinsecamente interligados. 
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2.9. O Calor Gerado Durante a Usinagem 

No processo de usinagem, o trabalho mecânico é transformado em energia 

térmica através da deformação plástica em torno do plano de trabalho, na região do 

cisalhamento e nas regiões de atrito entre a ferramenta e a peça. O calor gerado é 

transmitido para a ferramenta, para a peça e para o cavaco, sendo este um 

parâmetro para o desempenho do processo. 

Este processo de aquecimento é responsável pelo sucesso econômico e 

técnico do processo de usinagem (TRENT, 1988 apud MACHADO et al., 2009).  O 

custo da usinagem depende da quantidade de remoção de cavaco do material, 

tendo o mesmo uma correlação direta com as condições de usinagem (velocidade 

de corte e ou velocidade de avanço). 

Sabe-se então que para um bom desempenho do processo deve-se 

conhecer os devidos ajustes necessários para minimizar o desgaste da ferramenta 

provocada pelo aquecimento do ponto de usinagem. 

Segundo KÖNIG, 2002 apud TEDESCO, 2007 para uma ferramenta de 

metal duro na velocidade de 60 m/min., o cavaco absorve cerca de 75% do calor 

gerado, a ferramenta 18% e a peça cerca de 7% , ilustrada pela figura 8. 

 

FIGURA 8- GERAÇÃO DE CALOR E DISTRIBUIÇÃO DE CALOR E DISTRIBUIÇÃO DE 
TEMPERATURA NA USINAGEM (TEDESCO, 2007) 
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O’SULLIVAN e COTTERELL (2001) mediram a temperatura na superfície 

usinada de uma liga de alumínio 6082-T6 com inserto de carboneto, utilizando 

termopares, no processo de torneamento. Esta medição demonstrou que o aumento 

da velocidade de corte reduz a temperatura na superfície usinada. Essa redução foi 

atribuída a maior taxa de remoção de material levando o calor para o cavaco, 

portanto menos calor conduzido para a peça. 

Por outro lado, UEDA, et al. (1999) mediram a temperatura no ponto de 

usinagem utilizando termopares em diversos aços, como aços de rolamentos, aços 

cromo-molibdênio e aço ABNT 1045 com ferramentas de cBN. O estudo demonstrou 

que a temperatura no ponto de corte aumentou quando do aumento da velocidade 

de corte, porém a influência no avanço e na profundidade não demonstrou ser 

significante. Na usinagem do aço de rolamento a temperatura subiu de 800 ºC para 

950 ºC quando do aumento da velocidade de corte de 100 m/min. para 300 m/min. 

Outra técnica demonstrada por MACHADO et al. (2009) utilizada para 

estimar a temperatura na usinagem é o método de elementos finitos (FEM – do 

inglês Finite Element Method), na qual se desenvolveu duas maneiras de estimar a 

temperatura, uma delas é utilizando modelos inversos, nos quais se estima a 

potência da fonte de calor segundo alguns critérios, como uma porcentagem da 

potência total calculada ou medida (vide figura 9). 

 

FIGURA 9 – ESTIMATIVA DE TEMPERATURA PARA UM INSERTO TORNEANDO UM AÇO ABNT 
52100 COM 60 HRC A VC=250 M/MIN;F=0,15 MM/REV E AP=0,5 MM (UYILIZANDO 2% DA 

POTÊNCIA TOTAL DE USINAGEM SENDO TRANSFERINDO PARA O INSERTO – MACHADO ET 
AL. 2009) 
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Em outra maneira de se estimar a temperatura, a ferramenta, o material da 

peça, as condições de usinagem e o comportamento mecânico dos materiais são as 

variáveis de entrada, incluindo a configuração geométrica da operação. Neste 

método estima-se a temperatura através da interação entre a ferramenta e a peça, 

nos quais são equacionadas e desenvolvidas. Neste modelo, a ferramenta produz o 

cavaco mediante a deformação e ruptura do material da peça (vide figura 10). 

 

 

FIGURA 10 – EXEMPLO DE DISTRIBUIÇÃO DE TEMPERATURA OBTIDO POR FEM MEDIANTE UM 
MODELO DE FORMAÇÃO DE CAVACO. CORTANDO AÇO ABNT 4340 COM 48-50 HRC A VC=150 
M/MIN; F= 0,17 MM/REV E CORTE ORTOGONAL (HUANG, 2007 APUD MACHADO ET AL. 2009) 

 

MACHADO et al. (2009) complementa com a medição de temperatura por 

meio de radiação utilizando de sensores infravermelhos, na qual é bastante utilizada 

para medições de superfície da peça, do cavaco ou da ferramenta. Esta técnica 

possibilita uma vantagem, pois implica em uma medição sem interferência ou 

perturbação no campo de usinagem. Por outro lado, a presença de fluido de corte 

altera a emissão de raios infravermelhos e a temperatura não pode ser avaliada por 

este método. 

Os estudos citados acima demonstram que a combinação entre as 

condições de usinagem, o material da peça, a ferramenta, além do meio refrigerante 

são fundamentais para a busca da produtividade nas indústrias. 
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2.10. Camada Branca 

Segundo DELIJAICOV (2004), no processo de torneamento de aços 

endurecidos, a maior parcela de calor gerado durante a formação do cavaco se 

consome no seu próprio recozimento, tal colocação depende da velocidade de corte 

do processo. Este calor transferido pode provocar uma elevação da temperatura 

local, suficiente para a geração de re-têmpera da martensita revenida inicial, 

provocando uma fina camada na sua superfície. 

Dá-se a esta fina camada o nome de “camada branca”, branca por aparecer 

desta cor sob um microscópio óptico ou incolor em microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). Esta microestrutura tem sido caracterizada como uma área com 

alta dureza e de fratura de baixa severidade formada por martensita não revenida 

(MNR) de grãos finos. Compara-se muitas vezes ao processo de retificação, que 

também apresenta uma MNR indesejada, pois é muito frágil. 

Segundo GRIFFITHS (1987) apud RAMESH et al. (2005), o aparecimento 

desta microestrutura pode ocorrer devido: 

• Rápido aquecimento que resultam em alteração da estrutura do 

produto; 

• Severa deformação plástica produzindo uma estrutura homogênea 

ou com pequenos tamanhos de grão; 

• Reação da superfície com o ambiente (processo de nitretação). 

 

Outra teoria é explicada por CHOU e EVANS (1999), no qual se mostra que 

a temperatura combinada com a pressão gerada pelo contato ferramenta / peça 

transforma a superfície da peça usinada no estado austenítico. O resfriamento 

rápido quando da saída da ferramenta leva por convecção a formação martensítica, 

não levando a austenita a tempo para transformação ficando retida formando a 

camada. 

Uma nova hipótese foi desenvolvida por ZURECKI et al. (2003a), na qual 

observa-se uma dissolução quase completa de carbonetos devido à alta temperatura 

gerada por deformação plástica. Quanto maior a quantidade de carbono na matriz, 
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menor o ponto de fusão do aço. Como a ferramenta deixa o material a camada 

branca resfria rapidamente que induz a solidificação de sua microestrutura. 

A figura 11 mostra um ensaio metalográfico típico de camada branca 

produzida por retificação severa de aço-liga AISI H13 nitretado (FARIAS, 2009). 

 

 

FIGURA 11 - CAMADA BRANCA COM ESPESSURA MÉDIA DE 7 µM GERADA POR RETIFICAÇÃO 
SEVERA (FARIAS, 2007) 

Em resumo, POULACHON et al. (2005) revelou em seu estudo algumas 

pistas e novas idéias sobre as características superficiais da subcamada como um 

função da microestrutura da peça e o progressivo desgaste da ferramenta. 

Demonstrou que as camadas brancas levam a um problema devido à sua fragilidade 

e que sua espessura aumenta a partir do aumento do desgaste do flanco. 

Neste estudo POULACHON et al. (2005) também demonstra que o aço para 

rolamento (DIN 100Cr6 equivalente ao aço ABNT 52100) apresentou uma fina 

espessura da Camada Branca diferente de outros aços em estudo. 
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2.11. Tensão Residual 

Tensões residuais são as tensões elásticas presentes em um corpo 

(estrutura ou componente mecânico) na ausência de carregamentos externos e/ou 

gradientes de temperatura (LU, 1996 apud MARTINS et al., 2004). As tensões 

residuais macroscópicas estão em equilíbrio para o corpo como um todo (GRANT, 

2002; KOCKELMANN, 1993 apud MARTINS et al., 2004) e tem como suas principais 

causas os processos de manufatura. Na prática não existe corpo livre de tensões 

residuais, sendo que estas tensões podem ter um efeito benéfico ou prejudicial ao 

desempenho do componente frente aos esforços mecânicos, térmicos ou químicos. 

Devido a sua importância, o controle e a medição das tensões residuais em 

componentes e estruturas mecânicas é continuamente alvo de intensos estudos 

(KOCKELMANN, 1993; LU, 1996; HAUK, 1997; GRANT, 2002 apud MARTINS et al. 

2004). Um importante aspecto pode ser a associação das tensões residuais à 

ocorrência de distorções nos componentes mecânicos. 

Outra definição é colocada por MATSUMOTO et al. (1986), como uma 

tensão que aparece nos componentes usinados após a solicitação a qual fora 

submetido. A ação da ferramenta de corte sobre a superfície da peça trabalhada no 

processo de torneamento induz tensões residuais, estado de tensões caracterizado 

pelas suas respectivas componentes longitudinais e circunferencial, que podem ser 

de tração ou de compressão, dependendo dos parâmetros de usinagem e do estado 

de dureza do material usinado. 

Peças que trabalham sob cargas cíclicas são suscetíveis ao fenômeno da 

fadiga e sabe-se que as fissuras induzidas pela fadiga são nucleadas superficiais ou 

sub-superficialmente na peça, propagando-se em seguida para o seu núcleo. 

Portanto, a topologia da superfície acabada e a natureza das tensões residuais são 

os dois fatores que podem exercer influência sobre a integridade do componente 

mecânico.  

MATSUMOTO et al. (1986) afirma que as tensões residuais produzidas no 

torneamento de aços endurecidos são praticamente compressivas, provocando um 

crescimento do limite de fadiga da peça, o que representa um fator positivo. Afirmam 
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ainda, que as tensões residuais introduzidas na superfície da peça durante a 

usinagem são devidas aos fenômenos de transformação de fases, às tensões 

térmicas e às deformações mecânicas. 

 

2.11.1. Tipos de Tensão Residual 

A fim de diferenciar os tipos de tensões residuais, DAMASCENO (1993) 

apud JUNIOR (2009), define três tipos de tensões residuais: 

• Tensões residuais de 1ª ordem, também chamadas de tensões do Tipo I 

ou macrotensões;  

As tensões de 1ª ordem, ou macrotensões, são homogêneas no volume de 

vários grãos e causam deformações uniformes apreciáveis da rede cristalina na 

região em que atuam. 

Em geral são as que despertam maiores interesses aos problemas 

relacionados com a engenharia, em função de sua ação sobre os materiais. Atuam 

na escala de alguns tamanhos de grãos. 

• Tensões residuais de 2ª ordem, do Tipo II ou Pseudo-Macrotensões: 

As tensões de 2ª ordem, ou Pseudo-Macrotensões, são quase homogêneas 

e atuam na escala do tamanho de um grão na estrutura cristalina. 

• Tensões residuais de 3ª ordem, do Tipo III ou Microtensões: 

As tensões de 3ª ordem, ou Microtensões, são homogêneas em regiões 

muito limitadas, menores que um grão (isto é, atuam na faixa de alguns 

espaçamentos interatômicos). A presença das microtensões provoca pequenas 

flutuações nos espaçamentos dos planos da rede cristalina do material. 

Segundo NOYAN e COHEN (1987) apud JUNIOR (2009) as microtensões 

podem surgir devido a várias causas: deformação plástica não homogênea, assim 

como, uma deformação plástica entre matriz e precipitados de uma liga de duas 

fases que gera um campo de microtensões em torno de cada precipitado. A 

distribuição não homogênea das constantes elásticas do material pode causar a 
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formação de um campo de microtensões, quando uma tensão homogênea for 

aplicada em torno do material. De forma geral, pode-se dizer que essas tensões (1ª, 

2ª e 3ª ordens) atuam em conjunto ou superpostas. 

2.11.2. Métodos de Medição de Tensão Residual 

Atualmente estão disponíveis vários métodos para a medição de tensões 

residuais, tais como: difração de raios-x, ultra-som e eletromagnéticos. Segundo 

DELIJAICOV (2004), o mais usado nos meios acadêmicos e industriais é a difração 

de raios-X, devido ao seu alto grau de desenvolvimento tecnológico. 

Nesta técnica, a deformação causada na superfície da peça é obtida pela 

variação no retículo cristalino, induzida pela presença de tensões, a medição é feita 

pela lei de Bragg e as tensões residuais são calculadas assumindo-se a distorção 

que ocorre no regime linear elástico (LU, 1996 apud MARTINS et al., 2004). 

Outra maneira de analisar as tensões residuais é através de processos 

mecânicos com a utilização de extensômetros, na qual as tensões de primeira 

ordem ou macrotensões são analisadas. Com o auxílio da extensometria pode-se 

desenvolver o método de análise conhecido como “Método do Furo Cego”, que 

consiste na perfuração de um pequeno furo através de um extensômetro na 

superfície da peça a ser analisado.  

 

FIGURA 12 - DESENHO COM A RELAÇÃO DE DIMENSÕES DO EXTENSÔMETRO E AS 
DIMENSÕES DO FURO. 

A usinagem do furo provoca uma modificação de estado de tensão interna 

da peça que se traduz em deslocamentos e deformações na vizinhança do furo. 

Nesta técnica a dimensão do furo depende das dimensões do extensômetro (vide 
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figura 12). Pode-se dizer que esta técnica é semi-destrutiva por causar um pequeno 

dano a peça analisada, sendo bastante divulgada no âmbito acadêmico e industrial 

por ser mais barata. 

2.11.3. Análises de Tensão Residual em Materiais de Rolamento 

Vários são os pesquisadores que desenvolveram pesquisas envolvendo 

anéis ou materiais de rolamento, com o objetivo de entender melhor os processos 

envolvidos ou melhorar o desempenho do produto através da melhoria dos 

processos. 

Estudos efetuados por DELIJAICOV, 2004 em anéis internos de rolamentos 

endurecidos utilizando a difração por raios-x com o método da variação do ângulo ψ, 

demonstrou que as tensões residuais encontradas eram de compressão, sendo as 

mesmas analisadas na direção circunferencial para os parâmetros de avanço e 

profundidade de corte nos níveis pesquisados. 

Notou-se que estas tensões residuais eram um tanto mais compressivas 

quanto maiores fossem os avanços e menores as profundidades de corte da 

ferramenta. E que existe uma correlação entre a força de penetração e as tensões 

residuais. 

Outro estudo efetuado em usinagem de anéis de rolamento, (DIN 100Cr6 

equivalente ao aço ABNT 52100) por ULUTAN et al., 2007 demonstraram uma nova 

maneira de predizer as tensões residuais através de um modelo analítico. Este 

modelo é baseado na busca do equilíbrio térmico necessário para determinação do 

campo térmico da usinagem, envolvendo a ferramenta, a peça e o cavaco, utilizando 

o método de elementos finitos. Tal estudo proporcionou uma redução considerável 

no tempo de simulação, podendo ser utilizado o alcance da seleção adequada de 

condições de usinagem.  

MARTINS et al. (2004) desenvolveram em seu estudo com análise de 

tensão residual por três diferentes processos de produção de anéis de rolamento, 

sendo os processos de conformação, de usinagem e de tratamento térmico. Nesta 

análise percebeu-se que as tensões residuais variam de compressivas a trativas ao 

longo do processo produtivo.   
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A figura 13 ilustra a distribuição das tensões para o anel conformado, devido 

a deformação plástica da região superficial causada pelo processo de forjamento. 

Para o processo de usinagem as tensões residuais originadas são decorrentes da 

deformação plástica e do aquecimento da superfície durante o este processo. As 

tensões residuais originadas no material temperado são devido às transformações 

metalúrgicas, na qual são acompanhadas de alterações na estrutura cristalina do 

material. 

 

FIGURA 13 - TENSÕES RESIDUAIS ENCONTRADAS PELO MÉTODO DO FURO CEGO EM ANÉIS 
PARA ROLAMENTO ABNT 52.100 CALCULADOS PELO MÉTODO DE KOCKELMAN NA DIREÇÃO 

AXIAL - MARTINS, C. ET AL., 2004. 

 

2.12. Resfriamento Criogênico 

O processo criogênico em estudo utiliza materiais refrigerantes sob 

temperaturas abaixo de – 140ºC. No entanto, o ponto de ebulição de alguns gases, 

como o hélio, hidrogênio, oxigênio, neon são abaixo de -180ºC. Algumas aplicações 

destes gases são: plantas de separação de ar para dividir seus componentes para 

uso industrial e medicinal, o hélio líquido se tornou um inevitável elemento de 

refrigeração em sistemas de ressonância magnética, na área espacial o oxigênio é 

usado como combustível, o nitrogênio é usado para um congelamento instantâneo 

de alimentos e como produto inerte em sistemas em geral. 
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O nitrogênio líquido é o mais utilizado, sendo este gás é produzido 

industrialmente por destilação fracionada do ar líquido e é conhecido pela sigla LN2. 

O nitrogênio gasoso N2 representa 78,0% da atmosfera terrestre em volume e 75,5% 

em peso. É detectado em estrelas, em espaços interestelares, em atmosferas de 

planetas e outros astros (é principal componente da atmosfera de Titã, o maior 

satélite de Saturno). O nitrogênio é encontrado em todos os organismos vivos.  

LAVOISIER (1965) apud FILGUEIRAS (1994) chamou o nitrogênio de azoto, 

que significa sem vida. Entretanto, compostos de nitrogênio são encontrados em 

alimentos, fertilizantes, venenos, explosivos. O gás é incolor, inodoro e geralmente 

considerado inerte. O líquido também é inodoro e incolor, parecido com a água. Em 

condições normais, é um gás de molécula diatômica (N2). 

Principais características do nitrogênio: 

• Formula molecular: N2 

• Peso molecular: 28,01 g/mol 

• Ponto de ebulição: -195,8 ºC 

• Ponto de fusão: -210 ºC 

• Expansão de líquido para gás: 1:693 

• Densidade líquida: 808 kg/m3 

 

O diagrama de fases do nitrogênio da figura 14 mostra a ocorrência do ponto 

triplo, na qual o nitrogênio sob a pressão de 12,463 Pa e temperatura  de -210 ºC 

contempla os três estados da matéria. O ponto de fusão e ebulição acontecem a 100 

Pa com temperaturas de -210 ºC e -196 ºC respectivamente. 

Por estas características, HONG e DING (2001a) preferiram utilizar este gás 

como meio refrigerante em aplicações com metais. A principal função descrita é a 

redução da temperatura no ponto de usinagem, onde modifica o atrito entre peça e 

ferramenta, provocando alterações no desgaste da ferramenta e no comportamento 

da peça durante o processo de usinagem. 



FIGURA 14 - DIAGRAMA DE FASES DO

2.12.1. Tipos de Resfriamento Criogênico na Usinagem de Metais 

 Quatro abordagens de refrigeração criogênica já foram tentadas pelos 

pesquisadores: pré-resfriamento da peça

pulverização do jato criogênico 

corte (YILDIZ & NALBANT

líquido é o meio mais utilizado. 

2.12.2. Pré-resfriamento da 

BUSCH (1969) apud YAZID (2010) propôs resfriar as peças difíceis de 

serem usinadas visando facilitar o seu corte.

  Em outro estudo H

aço de baixo carbono ABNT 

sensor com o objetivo de alterar as propriedades do material de dúctil para frágil

facilitando a quebra do cavaco, resultando na redução do desgaste da ferramenta 

aumentando sua vida. 

Entretanto, o método citado por H

escala industrial, pois causa variação dimensional e 

líquido criogênico, deixando o processo economicamente inviável.

DIAGRAMA DE FASES DO NITROGÊNIO ADAPTADO DE PUSAVEC 

Tipos de Resfriamento Criogênico na Usinagem de Metais 

Quatro abordagens de refrigeração criogênica já foram tentadas pelos 

resfriamento da peça, refrigeração criogênica indireta, com a 

pulverização do jato criogênico e tratamento criogênico direto de ferramentas de 

ALBANT, 2008). Por ser ambientalmente amistoso, o nitrogênio 

líquido é o meio mais utilizado.   

resfriamento da Peça 

BUSCH (1969) apud YAZID (2010) propôs resfriar as peças difíceis de 

serem usinadas visando facilitar o seu corte. 

HONG (2001) propôs a aplicação de líquido criogêni

ABNT 1008. Um controle de temperatura atra

sensor com o objetivo de alterar as propriedades do material de dúctil para frágil

facilitando a quebra do cavaco, resultando na redução do desgaste da ferramenta 

Entretanto, o método citado por HONG (2001) pode ser impratic

escala industrial, pois causa variação dimensional e gera um alto consumo de 

líquido criogênico, deixando o processo economicamente inviável. 
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ADAPTADO DE PUSAVEC ET AL. 2009 

Tipos de Resfriamento Criogênico na Usinagem de Metais  
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facilitando a quebra do cavaco, resultando na redução do desgaste da ferramenta 

pode ser impraticável em 

alto consumo de 
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2.12.3. Refrigeração Criogênica Indireta  

 Neste método a ferramenta é refrigerada pela parte traseira através de um 

condutor que leva o líquido criogênico e mantêm o inserto com uma temperatura 

baixa auxiliando na redução da temperatura da aresta de corte, tendo como efeito a 

redução do desgaste da mesma. 

A figura 15 ilustra esta aplicação efetuada no estudo de HONG e DING 

(2001b) na qual foi utilizado LN2 (nitrogênio líquido) que fica em uma câmara entre o 

inserto e o calço. 

Similarmente, WANG e RAJURKAR (2000) e AHMED et al. (2007) 

desenvolveram um sistema de refrigeração sobre a borda da ferramenta destinando 

a circulação de nitrogênio líquido através de um condutor. Com este sistema o 

desempenho de usinagem pode ser melhorado, porque o resfriamento é restrito 

apenas ao corte da pastilha. O LN2 não entra em contato com a peça e não provoca 

alterações significativas nas propriedades da peça, além de manter o efeito de 

resfriamento estável. No entanto, o efeito desta abordagem é altamente dependente 

da condutividade térmica do material da ferramenta e da distância da fonte de LN2. 

 

FIGURA 15 - APLICAÇÃO DE LN2 POR TRÁS DO INSERTO - HONG E DING – 2001B. 
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2.12.4. Pulverização Criogênica com Jatos 

O objetivo deste método é refrigerar a zona de corte, particularmente a 

interface da ferramenta e do cavaco com nitrogênio líquido utilizando bicos. A figura 

16 (ZURECKI et al., 2003b) e 17 (HONG e DING, 2001a e 2001b) ilustram como é a 

refrigeração LN2 desenvolvida pelos pesquisadores. Em tais aplicações, o LN2 

também pode levar ao resfriamento indesejado a outras partes e um possível 

aumento das forças de corte (KUMAR apud HONG, 2001a). 

 

FIGURA 16 – EXEMPLO DE APLICAÇÃO CRIOGÊNICA POR JATOS – ZURECKI ET AL.- 2003A. 

 

FIGURA 17 – DESENHO ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE APLICAÇÃO DE LN2 - HONG, S. E 
DING, Y – 2001A) 
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Em outro projeto de DHAR et al. (2002a e 2002b), foram direcionados jatos 

de LN2 ao longo da inclinação da superfície e do flanco, paralela à principais e 

auxiliares arestas de corte. Em outro projeto, HONG e DING (2001b) usaram jatos 

LN2 através de um bocal na face e no flanco da ferramenta de corte. Nestes, o LN2 

atua diretamente na interface de trabalho auxiliando na redução da temperatura e 

proporcionando aumento da vida da ferramenta. 

Há vantagens distintas do resfriamento por jato criogênico, a potência de 

refrigeração não é desperdiçada em qualquer zona de temperatura e, portanto, a 

peça fica constante em temperatura constante, não sujeita a imprecisão dimensional 

e distorção geométrica. Este resfriamento criogênico localizado na face da 

ferramenta reduz a temperatura, aumentando a dureza da ferramenta, e assim 

reduzindo a sua taxa de desgaste, esta abordagem também fragiliza o cavaco pela 

temperatura fria, facilitando a sua quebra pelo quebra-cavaco. 

Outra vantagem é que o LN2 não passa por dentro da máquina operatriz, ou 

seja, não existe resíduo, pois o LN2 evapora na atmosfera ou é absorvido pelo calor 

da usinagem. HONG (1995) apud HONG e BROMMER (2000) afirma que este 

processo pode ser melhorado dependendo da aplicação, possibilitando redução de 

custo significativa. 

2.12.5. Tratamento Direto Criogênico de Ferramentas de Corte  

O tratamento criogênico é um processo similar ao tratamento térmico, no 

qual o objetivo é aumentar a capacidade de resistência mecânica ao desgaste. 

Neste caso, as ferramentas são resfriadas a baixa temperatura por um longo tempo, 

voltando a temperatura ambiente para ganhar resistência ao desgaste e estabilidade 

dimensional. Ensaios feito por MOLINARI et al. (2001) em aço ferramenta AISI M2 e 

AISI H13 submetidos ao tratamento criogênico, houveram uma redução de custos de 

cerca de 50%, devido ao aumento na dureza dos aços rápidos, resultando em um 

menor consumo de ferramentas e equipamentos, e por conseqüência reduzindo o 

tempo de  usinagem.  

Outro estudo em brocas de mesmo aço (AISI M2) feito por FIROUZDOR et al. 

(2007) submetidos ao tratamento criogênico profundo resultou em uma melhoria de 

77% na vida da ferramenta. 
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2.12.6. Efeitos do Resfriamento Criogênico na Usinagem de Metais e 
Propriedades dos Materiais 

YILDIZ e NALBANT (2008) relataram que na usinagem incorporando 

refrigeração criogênica, as propriedades do material da peça, temperatura de corte, 

desgaste da ferramenta e a vida, a rugosidade da superfície da peça de trabalho e 

dimensão, o coeficiente de atrito na interface peça-ferramenta e as forças de corte 

foram afetados. 

As propriedades mecânicas de diversos graus de carboneto de ligas de 

cobalto (K3109, K313, K420, K68 e SP274) com temperaturas criogênicas foram 

investigadas em estudos de ZHAO e HONG (1992) e os testes indicaram um 

aumento na dureza de todos os materiais testados em relação à dureza do material 

em temperatura ambiente. 

 Estas classes de metal duro, geralmente mantido a sua tenacidade, a 

ruptura transversal elevada e a resistência ao impacto reduzem a temperatura para 

a temperatura do nitrogênio líquido. Assim, determinou-se que estes materiais para 

ferramentas de metal duro foram adequados para o resfriamento criogênico, além 

disso, não houve diferença entre a dureza dos criogenicamente tratados e não 

tratados para os aços rápidos (HSS), utilizados em ferramentas, segundo os estudos 

de Silva et al. (2006). 

Contudo, outro teste de tratamento criogênico profundo feito por MOLINARI 

et al. (2001) mostraram um aumento na dureza e resistência em aço AISI M2. Essa 

oposição entre dois estudos poderia ser a diferença entre os métodos de tratamento 

criogênico. 

HONG et al. (1999a, 1999b), HONG e ZHAO (1999) e de HONG e DING 

(2001) concordam que os tratamentos diferentes tentados por diferentes 

pesquisadores tem contribuído para a diferença registrada nos resultados das 

propriedades do material. HONG e ZHAO (1999) recomendaram que a melhor 

abordagem fosse através de resfriamento simultâneo tanto da peça quanto das 

ferramentas de corte, o que seria uma estratégia mais eficaz de refrigeração 

criogênica ideal. 
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2.12.7. Efeito sobre o Desgaste e Vida da Ferramenta  

A maioria dos estudos analisou a formação de desgaste de flanco uma vez 

que, na prática, o mesmo é usado freqüentemente na determinação da vida útil da 

ferramenta.  

Na usinagem de alguns materiais, obtiveram-se reduções no desgaste do 

flanco da ferramenta de até cinco vezes com resfriamento criogênico indireto 

(WANG e RAJURKAR, 2000), assim como na usinagem de aço inoxidável (ABNT 

304) com resfriamento criogênico indireto, a vida da ferramenta aumentou mais de 

quatro vezes (KHAN e AHMED, 2008). 

Outro estudo de mesma forma mostrou que as pastilhas de cerâmica Al2O3 

refrigeradas pelo método de refrigeração indireta superaram significativamente as 

pastilhas convencionais de PcBN para operações à seco. WANG et al., 2003 

apresentou um método híbrido de usinagem em seu sistema criogênico indireto com 

aquecimento indireto na usinagem de Inconel 718 e seus resultados indicaram um 

melhoria de 156% na vida útil da ferramenta, quando comparado com usinagem 

convencional.  

DHAR et al. (2002b) em sua pesquisa demonstraram que uma pequena 

aplicação de refrigerante criogênico reduziria o estresse causado no ponto de 

usinagem. Os resultados demonstraram uma redução no desgaste da ferramenta na 

usinagem de torneamento do aço AISI 1040.  

MOLINARI et al. (2001) mostraram em seu trabalho que o tratamento 

criogênico em ferramentas de corte aumenta a sua dureza. O tempo até o desgaste 

é superior, prolongando a vida da ferramenta. 

BHATTACHARYYA et al. (1993) compararam o crescimento do desgaste de 

flanco entre peças em dois métodos de resfriamento criogênico, o primeiro 

mergulhando a peça em nitrogênio líquido e o segundo com aplicação contínua de 

nitrogênio líquido para a peça de teste na transformação de Kevlar plástico reforçado 

(KFRP). Eles obtiveram tendências similares, mas a taxa de desgaste foi maior com 

baixa velocidade de corte e com a ferramenta de quebra-cavacos no método 

contínuo de aplicação de líquido nitrogênio. 



 Uma comparação entre as abordag

com pré-resfriamento criogênico e 

como se verifica na figura 18

métodos de usinagem criog

seco, mas o método de resfriamento 

todos. Assim, pode-se concluir a partir dos resultados descritos 

refrigeração criogênica indireta poderia exibir melhor desempenho que o

resfriamento criogênico. 

FIGURA 18 - DESGASTE DE FERRAMEN

2.12.8. Efeito sobre a 

Todos os trabalhos por H

DHAR et al. (2002a, 2002b) e D

temperaturas de corte, dependendo das diferente

adotadas.  Um estudo mais amplo feito por H

comparação entre várias formas de refrigeração criogênica, refrigeração por 

emulsão e usinagem à seco e claramente se percebe baixas taxas de temperatura 

nos processos criogênicos (vide figura 

Uma comparação entre as abordagens de peças usinadas 

resfriamento criogênico e peças com resfriamento criogênico no cavaco

18, foi efetuada por HONG e DING, 2001 e em

métodos de usinagem criogenia o desempenho foi melhor do que o 

método de resfriamento  do cavaco produziu o melhor desempenho 

se concluir a partir dos resultados descritos 

refrigeração criogênica indireta poderia exibir melhor desempenho que o

DESGASTE DE FERRAMENTA COM DIFERENTES TIPOS DE REFRIGERAÇÃO 
DING, Y. - 2001. 

feito sobre a Redução da Temperatura da Ferramenta

Todos os trabalhos por HONG et al. (1999), WANG e RAJURKAR

et al. (2002a, 2002b) e DHAR et al. (2007), relataram um grau variável de 

temperaturas de corte, dependendo das diferentes abordagens de 

Um estudo mais amplo feito por HONG e DING (2001), mostrou uma 

ção entre várias formas de refrigeração criogênica, refrigeração por 

emulsão e usinagem à seco e claramente se percebe baixas taxas de temperatura 

nos processos criogênicos (vide figura 19). 
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FIGURA 19 - MEDIÇÃO E PREDIÇÃO DE TEMPERATURA DA FERRAMENTA – ADAPTADO DE 
HONG. E DING – 2001B. 

2.12.9. Efeito sobre a Rugosidade e Tolerância Dimensional da Peça  

 RISBOOD et al. (2003) e AZOUZI e GUILLOT (1997) observaram que a 

precisão dimensional é fortemente influenciada entre a diferença da profundidade de 

corte  aplicada e pela profundidade de corte obtida. Redução da rugosidade da 

superfície é atribuída à redução do desgaste de flanco em consequência da dureza 

da ferramenta que está sendo mantido pela menor temperatura de corte (DHAR et 

al., 2002a, 2002b, 2006 e DHAR e KAMRUZZAMAN, 2007; PAUL et al., 2001), 

porém WANG e RAJURKAR (2000) e WANG et al. (2003) observaram que a 

rugosidade da superfície pode ser melhorada através de resfriamento indireto.    

2.12.10. Efeitos sobre o Coeficiente de Atrito na Interface Peça / 
Ferramenta   

 O estudo de HONG (2001) mostrou que o jato frio aplicado no ponto de 

usinagem ofereceu uma redução no atrito entre o cavaco e o flanco da ferramenta, 

provendo um efeito de lubrificação pela absorção do calor e pela rápida evaporação 

do LN2. HONG et al. (2001) conseguiu evidenciar este fato através da redução do 

atrito na segunda zona de deformação entre a ferramenta e o cavaco pelo efeito do 

jato de LN2. Esta redução fora atribuída a uma combinação de efeitos de 
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refrigeração, que altera as propriedades mecânicas da superfície da ferramenta, 

favorecendo o efeito da lubrificação efetuada pelo jato de LN2 entre a interface 

ferramenta–peça.  

Este efeito foi observado com a aplicação do LN2 junto ao quebra cavaco em 

diferentes posições comparando-o com o corte a seco, como pode ser observado na 

figura 20. 

 

FIGURA 20 - COEFICIENTE DE ATRITO COM DIFERENTES POSIÇÕES DE QUEBRA-CAVACO 
(HONG ET AL., 2001) 

 

2.12.11. Efeito sobre as Forças de Corte  

WANG e RAJURKAR (2000) observaram que o resfriamento criogênico não 

afetou significativamente as forças de corte na usinagem. Isto pode ser devido à 

restrição do resfriamento entre o inserto (pastilha) e a peça. Geralmente, as forças 

de corte aumentam durante o corte em temperatura mais baixa, os materiais ficam 

mais difíceis de serem cortados e mais resistentes, daí a maior força medida. 

Entretanto, WANG et al. (2003) observaram uma redução de 30 a 50% na usinagem 

do material Inconel 718 utilizando refrigeração indireta de LN2. DHAR et. Al (2002) 

demonstraram uma redução nas forças de corte nos aços ABNT 1040 e ABNT 4320 

com o uso de jatos de LN2 no ponto de formação do cavaco. Estas divergências 

poderiam ser explicadas pelo uso de diferentes materiais e condições durante seus 

experimentos.    
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CAPÍTULO 3 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Planejamento Experimental dos Esforços de Usinagem 

O objetivo do estudo é demonstrar a possibilidade de utilização de criogenia 

na refrigeração do processo de torneamento duro do aço ABNT 52.100 com a 

verificação dos esforços de usinagem e do desgaste da ferramenta através de 

ensaios experimentais utilizando como meio refrigerante o nitrogênio líquido (LN2) e 

o sistema convencional à seco. 

Os experimentos foram divididos em dois blocos, sendo o primeiro para 

verificar os esforços de usinagem, a rugosidade e os ensaios micrográficos e o 

segundo para verificar o desgaste das ferramentas utilizadas. 

Para determinar a quantidade dos ensaios do primeiro experimento dividiu-

se em dois módulos, sendo o primeiro com refrigeração à seco e o segundo com 

refrigeração por criogenia. Para determinar os ensaios utilizou-se do conceito do 

“Planejamento Central Composto”, segundo este o número de ensaios a serem 

realizados é igual a 2K + 2*K + m, na qual k é o número de variáveis e m é o número 

de replicações do ponto central. 

Nos quais tem-se: 

2k = 23 = 8 pontos fatoriais. 

2*k = 2*3 = 6 pontos axiais. 

m = 6 replicações no ponto central. 

Os pontos axiais terão � = F1/4 = (2k)1/4 = (23)1/4 = 1,68. 

 

Um planejamento experimental central composto com dois fatores é 

demonstrado a seguir, nos quais os pontos no diagrama representam os ensaios 

que são realizados. 
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FIGURA 21 - DIAGRAMA DE EXPERIMENTOS CENTRAL COMPOSTO DE DOIS FATORES - DOE - 

EXPERIMENTOS DE SUPERFICIE DE RESPOSTA – TOLEDO, M. - MINITABRASIL 

As variáveis independentes do estudo foram: velocidade de corte (Vc), 

profundidade de corte (ap), e avanço (fn) .  

Para reduzir o número de ensaios, outras técnicas, tais como a repetição 

fracionada, foram desenvolvidas. BOX e WILSON apud MATEUS (2001) 

desenvolveram uma técnica em 1951, inicialmente para estudo de funções 

polinomiais de resposta na indústria, onde o erro experimental, em geral, é bem 

pequeno, e as condições do experimento são mais facilmente controláveis. Nessas 

condições, é comum repetir apenas um tratamento, no caso, o relativo ao ponto 

central. 

Várias modificações têm sido propostas tendo como base os delineamentos 

compostos centrais e não centrais. Dentre os delineamentos padrões, o 

Delineamento Composto Central (DCC) é considerado um delineamento ótimo. De 

acordo com ATKINSON e DONEV apud MATEUS (2001), os delineamentos 

compostos pertencem a uma família de delineamentos eficientes, os quais requerem 

poucos ensaios para sua realização. 

Quanto às medidas de eficiência, LUCAS (1976) e ATKINSON e DONEV 

(1988) apud MATEUS (2001), mostraram que o DCC possui características 

interessantes para a busca do ponto que dê a resposta ótima, que são: um número 

menor de tratamentos em relação aos fatoriais completos e pode ser realizado 

seqüencialmente, de forma a caminhar no sentido da otimização do sistema, isto é, 
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através da execução de uma parte do experimento (aplicando experimentos fatoriais 

2k ou fração-experimento de primeira ordem). 

a.  Condições Fixas 

• Geometria dos corpos-de-prova; 

• Material dos corpos-de-prova: ABNT 52100; 

• Dureza dos corpos-de-prova: 62 ± 2 HRC; 

• Máquina Operatriz: Torno CNC – ROMI – Centur 30D; 

• Inserto PcBN: VBGW160404S01020F 7025. 

b. Variáveis Independentes 

• Velocidade de Corte (Vc): 150 e 170 m/min.; 

• Avanço (fn): 0,1 e 0,3 mm/rev.; 

• Profundidade de Corte (ap): 0,1 e 0,2 mm; 

• Refrigeração: sem refrigeração e com refrigeração a nitrogênio; 

3.2. Preparação dos Ensaios 

Para facilitar o planejamento dos ensaios, usaram-se as codificações citadas 

no item 3.1, para enumerar a rotina de experimentos na tabela 2. 
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3.3. Corpos-de-prova 

Foram preparados os corpos-de-prova de uma mesma corrida vinda da 

usina, sendo anéis de rolamentos de aço ABNT 52100 mundialmente utilizados de 

largura 20 mm, diâmetro externo de 111 mm e diâmetro interno de 95 mm, na qual 

determinou uma parede para a usinagem de 8 mm na face. 

A composição química principal deste material está descrita na tabela 3: 

TABELA 3 - PROPRIEDADES DO AÇO AISI 52.100 – ALENCAR (2009) 

Elemento 
Químico C Si Mn P S Cr 

Especificação 0,90 ~ 1,05 0,15 ~ 0,30 0,25 ~ 0,40 0,025 Máx. 0,025 Máx. 1,40 ~ 1,65 

 

As principais propriedades mecânicas do aço, segundo MAGNABOSCO 

(2007) apud ALENCAR, 2009 são: 

- Rigidez: Capacidade de resistir à deformação elástica. 

- Resistência: Capacidade de resistir a um evento de deformação plástica. 

- Ductibilidade: Capacidade de deformação plástica. 

- Resiliência: Energia armazenada por unidade de volume no trecho elástico 

e devolvida ao descarregar a amostra. 

- Tenacidade: Energia absorvida por unidade de volume até a fratura. 

Os corpos de prova foram tratados em forno de linha contínua nas condições 

de trabalho citadas na tabela 4: 

TABELA 4 - CONDIÇÕES DE TRATAMENTO TÉRMICO DOS CORPOS DE PROVA. 
Temperatura de têmpera 840 ºC 

Tempo de passagem no forno de têmpera 30 minutos 

Temperatura do óleo de têmpera 80 ºC 

Temperatura de revenimento 165 °C 

Dureza encontrada após tratamento térmico 62~ 64 HRC 

Após o tratamento os anéis foram reservados em embalagem especial para 

não se oxidar. 



53 

 

 

3.4. Primeiro Experimento 

Para a usinagem dos corpos-de-prova foi utilizado equipamento de 

torneamento da marca ROMI, modelo Centur 30D (12kW e 3000 rpm) com placas de 

fixação especiais para usinagem de anéis de rolamento de diâmetros 110 ~ 130 mm. 

Para o primeiro experimento foi utilizado um porta-ferramenta original da 

Sandvik Coromant, modelo PDJNR/L 2525M 15, na qual teve sua ponta cortada, e 

nele foi feito um furo de centro com rosca em sua seção transversal. Em seguida, 

em um cilindro de aço ABNT 4340, efetuou-se um furo de centro e rosca. Com isso, 

através do pino com rosca, uniu-se o porta-ferramenta e o cilindro, com o transdutor 

preso entre eles, conforme demonstra a figura 22. 

 

FIGURA 22 - INSERÇÃO DE TRANSDUTOR NO PORTA-FERRAMENTA 

Por recomendação do fabricante, o transdutor piezoelétrico tri-direcional da 

PCB Piezotronic, modelo 260A01 (figura 23) com as características técnicas listadas 

na tabela 5. Na montagem o transdutor teve a necessidade de aplicar uma pré-carga 

de 50 kN no transdutor, através de um torque, afim de que o sistema ferramenta-

transdutor ficasse rígido. 

 

FIGURA 23 - TRANSDUTOR PIEZOELÉTRICO – FABRICANTE PCB PIEZOTRONICS – MODELO 
441A42 
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TABELA 5 - ESPECIFICAÇÕES DO TRANSDUTOR PIEZOELÉTRICO PCB-260A01 DA PCB 
PIEZOTRONIC. 
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A aquisição das forças de usinagem durante os experimentos, foi feita com o 

sistema Quantum-X, modelo MX840A da HBM (figura 24), que consiste em um 

amplificador universal de 8 canais, com cada canal trabalhando  com conversores 

A/D, medindo na faixa de freqüências de 1 Hz a 9600 Hz. O programa utilizado para 

a aquisição dos sinais foi o CATMAN EASY da HBM. Utilizou-se a freqüência 

máxima de 9600 Hz e o programa foi configurado com as calibrações fornecidas 

pelo fabricante no manual do transdutor. 
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FIGURA 24 - SISTEMA DE COLETA QUANTUM-X, MODELO MX840A DA HBM UTILIZADO NOS 
ENSAIOS. 

 

Nesta coleta utilizou-se de um condicionador de sinais da PCB Piezotronic, 

modelo 441A42, conforme mostra a figura 25. 

 

FIGURA 25 - CONDICIONADOR DE SINAIS DA PCB PIEZOTRONIC UTILIZADO NOS ENSAIOS. 

 

Utilizou-se o inserto de cBN, modelo VBGW160404S0 1020F 7025 (vide 

figura 26) para os ensaios. 

 

FIGURA 26 - INSERTO CBN - MODELO VBGW160404S01020F 7025 - SANDVIK COROMANT 
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3.4.1. Ensaios com Corpos de Prova Usinados à Seco – Captação do 

Esforço de Usinagem 

A preparação para os ensaios iniciou-se com um set-up do software Catman 

Easy com os acertos dos canais a serem utilizados, o tipo de sensor, a calibração 

determinando o fundo de escala, o tempo de duração da coleta, o formato de 

arquivo dos dados coletados e o local de destino dos dados coletados. 

Na montagem dos dispositivos para a coleta de dados (figura 27), tomou-se 

o cuidado em verificar o aterramento da máquina, como também foram aterrados os 

dispositivos de coleta. 

 

FIGURA 27 - MONTAGEM DE DISPOSITIVO DE COLETA. 

 

Os anéis foram desbastados com um passe de semi-acabamento com outro 

inserto de metal duro para garantir a profundidade de corte constante durante os 

ensaios. A cada alteração de parâmetros nos ensaios, a ponta do inserto foi 

examinada em microscópio para que o seu desgaste não interferisse nos resultados, 

caso encontra-se alguma marca ou inicio de desgaste, o inserto era trocado. Após a 

usinagem, cada corpo de prova foi identificado com uma numeração conforme 

tabela do item 3.2. 

Durante o experimento o transdutor piezoelétrico apresentou falha na 

medição da força passiva de corte (penetração), na qual somente foram 

consideradas as componentes da força de avanço e da força de corte.  
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3.4.2. Ensaios com Corpos-de-prova Usinados com Criogenia – 

Captação do Esforço de Usinagem 

O método escolhido para o estudo foi o de jateamento do LN2, pois o mesmo 

se tornou economicamente mais fácil e rápido para ser utilizado na área produtiva 

onde ocorreram os ensaios. 

A preparação iniciou-se com o enchimento do Dewar (tanque criogênico 

para contenção de nitrogênio liquido – figura 28) para suportar os ensaios. 

 

FIGURA 28 - DEWAR DE NITROGÊNIO UTILIZADO NOS ENSAIOS 

 

Foi montado o sistema de refrigeração com o Dewar próximo a máquina 

operatriz e conectado as tubulações de cobre rígida, a tubulação de malha 

inoxidável, a válvula de controle, o manômetro e o bico de jateamento necessário ao 

sistema, conforme esquema da figura 29.  

As tubulações foram revestidas termicamente com material isolante para 

reduzir a troca térmica com o ambiente. O bico de jateamento utilizado foi similar ao 

que ZURECKI, 2003 demonstrou em seus estudos, no qual a fornecedora de LN2 

desenvolveu. 



FIGURA 29 - ESQUEMA DE MONTAGEM 

 

Após a montagem foi

até o ponto de trabalho, sempre com a preocupação 

sistema criogênico e do sistema de coleta de 

Antes de iniciar os ensaios, necessitou um ajuste da vazão 

peças e insertos selecionados para este fim, sendo que a pressão de trabalho foi de 

10 N/cm2. 

Durante a usinagem 

verificação dos ensaios de usinagem 

coleta dos esforços de usinagem e identificação dos corpos de prova.

FIGURA 30 - USINAGEM DE ANEL DE 

 

ESQUEMA DE MONTAGEM DA REFRIGERAÇÃO POR CRIOGENIA.

Após a montagem foi verificado o funcionamento com a passagem do líquido 

até o ponto de trabalho, sempre com a preocupação da segurança das pessoas, do 

e do sistema de coleta de dados. 

Antes de iniciar os ensaios, necessitou um ajuste da vazão de LN

rtos selecionados para este fim, sendo que a pressão de trabalho foi de 

Durante a usinagem foram seguidos os mesmos padrões

s ensaios de usinagem a seco, tais como a verificação da ferramenta, 

coleta dos esforços de usinagem e identificação dos corpos de prova. 

 

USINAGEM DE ANEL DE ROLAMENTO ENDURECIDO UTILIZANDO CRIOGÊNIA
COMO REFRIGERAÇÃO. 
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CRIOGENIA. 

verificado o funcionamento com a passagem do líquido 

a segurança das pessoas, do 

de LN2 utilizando 

rtos selecionados para este fim, sendo que a pressão de trabalho foi de 

ões de coleta e 

seco, tais como a verificação da ferramenta, 

 

UTILIZANDO CRIOGÊNIA 



59 

 

3.4.3. Ensaio Metalográfico 

Foram retirados pedaços dos corpos-de-prova para análise de micrografia, 

sendo colocadas em dispositivo para embutimento com resina. Os pedaços foram 

identificados e depois de secados foram seguidos para serem lixados em uma 

lixadeira rotativa utilizando da seqüência de granulação das lixas: 120 � 220 � 

320 � 400 � 600. 

Após serem lixadas as peças foram polidas e sofreram um ataque de 

solução Nital (97% (álcool metílico) + 3% (ácido nítrico), depois as peças foram 

secas com álcool metílico e algodão, ficando assim protegida. 

As amostras dos corpos-de-prova foram analisadas em microscópio Zeiss, 

modelo Axio juntamente com o sistema de captação de imagem Axio Imager. 

Algumas amostras forma analisadas em Microscópio Eletrônico de Varredura 

(MEV). 

3.4.4. Ensaio de Rugosidade 

 A rugosidade dos corpos-de-prova foi medida no laboratório de ensaios 

através do aparelho do fabricante Taylor Hobson – modelo Form Talysurf Plus 

(figura 31), na qual fora utilizado 5 mm da face dos corpos de prova para a medição 

(norma de referência ABNT ISO 12179, 2002 e ABNT ISO 4288, 2008). 

 

FIGURA 31 - APARELHO DE MEDIR RUGOSIDADE UTILIZADO DA MARCA TAYLOR HOBSON - 
MODELO FORM TALYSURF PLUS. 



60 

 

3.5. Segundo Experimento 

Para avaliar o desgaste da ferramenta foi efetuado outro experimento com o 

objetivo de comparar o desgaste entre duas ferramentas novas de PcBN, modelo 

VBGW160404S0 1020F 7025, com os seguintes procedimentos: 

•  Usinado um corpo-de-prova com refrigeração criogênica e outro sem 

refrigeração, com as mesmas características do primeiro experimento e 

com condições de usinagem determinadas (Vc = 170 m/min., fn = 0,1 

mm/rev. e ap= 0,1 mm). 

•  A cada 5 passes foi analisado e medido o desgaste Vb do flanco em 

microscópio eletrônico. 

A maior dificuldade encontrada neste experimento foi durante a usinagem 

com LN2, na qual a cada retirada da ferramenta para a verificação do desgaste era 

necessário desviar o fluxo de N2 líquido para outro ponto (sem interferência no 

experimento), pois se houvesse o bloqueio do N2 líquido, o mesmo necessitava de 

um determinado tempo para a retomada do fluxo. 

 

 

  



61 

 

CAPÍTULO 4 

Análise dos Resultados 

4.1. Esforço de Usinagem  

Após a usinagem, os dados coletados nos ensaios de medição de esforços 

de usinagem foram exportados para o software Statistica 9.0, no qual foram geradas 

as análises de delineamento de experimentos (DOE). 

A tabela 6 mostra os parâmetros de usinagem adaptados do software 

Statistica 9.0 e os resultados dos esforços de usinagem de cada corpo de prova. 

TABELA 6 – VARIÁVEIS DEPENDENTES E INDEPENDENTES DO PLANEJAMENTO 
EXPERIMENTAL 
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O tratamento estatístico dos resultados do planejamento experimental 

adotado neste trabalho, para as forças de usinagem foram realizados pelo software 

Statistica 9.0 e apresentado em termos de gráficos de variância (figura 32), gráficos 

de avaliação do grau de ajuste dos modelos (valores experimentais versus valores 

previstos – figura 35) e gráficos de contornos (figuras 33 e 34). 
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FIGURA 32 - GRÁFICOS RESULTANTE - (A) FORÇA DE AVANÇO À SECO, (B) FORÇA DE 
AVANÇO À LN2, (C) FORÇA DE CORTE À SECO E (D) FORÇA DE CORTE À LN2. 

Na figura 32 demonstra-se que os esforços de usinagem relacionados a 

força de avanço utilizando LN2 (b) foram menores em torno de 44% na média para 

as condições centrais do experimento (Vc = 160 m/min., ap = 0,15 mm e fn = 0,2 

mm/rev.) comparando com o experimento a seco (a). Este resultado demonstra a 

mesma tendência encontrada por HONG et al. (2001) na qual o autor encontrou uma 

redução em torno de 10% na força de avanço com o material Ti-6Al-4V em 

condições diferenciadas a este estudo. 

 Os resultados relativos a força de corte são próximos (itens c e d), 

demonstrando que a aplicação de LN2 não interfere no resultado para as condições 

de usinagem amostradas.  

Na figura 33 a seguir, demonstra-se a comparação da força de avanço 

obtida em função das variáveis: velocidade de corte, avanço e penetração. Observa-

se que o contorno das curvas de níveis de respostas é similar na sua maioria, porém 

(a) 

(c) (d) 

(b) 
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com intensidade menor para a usinagem LN2 (item b, d e f da figura 32). Observa-se 

que o contorno da curva do item (d) da figura 33 demonstra que a força de avanço 

aumenta quando do aumento do avanço e da velocidade de corte utilizando LN2, isto 

deve haver relação com o material estar em temperatura mais baixa, tendo o cavaco 

mais quebradiço. 

 

FIGURA 33 - GRÁFICOS DE CONTORNO FORÇA DE AVANÇO (FA) – (A) VELOCIDADE DE CORTE 
VERSUS PENETRAÇÃO À SECO, (B) VELOCIDADE DE CORTE VERSUS PENETRAÇÃO À LN2, (C) 

VELOCIDADE DE CORTE VERSUS AVANÇO À SECO, (D) VELOCIDADE DE CORTE VERSUS 
AVANÇO À LN2, (E) PENETRAÇÃO VERSUS AVANÇO À SECO E (F) PENETRAÇÃO VERSUS 

AVANÇO À LN2. 

 

(a) 
(b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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FIGURA 34 - GRÁFICOS DE CONTORNO FORÇA DE CORTE (FC) – (A) VELOCIDADE DE CORTE 
VERSUS PENETRAÇÃO À SECO, (B) VELOCIDADE DE CORTE VERSUS PENETRAÇÃO À LN2, (C) 

VELOCIDADE DE CORTE VERSUS AVANÇO À SECO, (D) VELOCIDADE DE CORTE VERSUS 
AVANÇO À LN2, (E) PENETRAÇÃO VERSUS AVANÇO À SECO E (F) PENETRAÇÃO VERSUS 

AVANÇO À LN2. 

 

 

(a) 
(b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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Na figura 34, demonstra-se a comparação da força de corte obtida em 

função das variáveis: velocidade de corte, avanço e penetração. Observa-se que o 

contorno das curvas de níveis de respostas é similar na sua maioria, porém com 

intensidade mais acentuada para as forças de corte com usinagem a LN2 (item b, d e 

f da figura 34), no qual as forças de corte se acentuam com os aumentos da 

velocidade de corte, do avanço e da penetração, se comparada a usinagem a seco. 

Na figura 35 demonstra que o grau de ajuste do modelo previsto pelo 

software, ilustrado pelas curvas de níveis acima pode não ser consistente, uma vez 

que a correlação entre os valores experimentais e os valores previstos para as 

forças de corte e de avanço, tem vários pontos fora da reta traçada. A exceção é o 

gráfico de força de corte com LN2 que tem seus pontos previstos consistentes com 

os experimentais. 

 

FIGURA 35 - GRÁFICO DE AVALIAÇÃO DO GRAU DE AJUSTE DOS MODELOS - VALORES 
PREVISTOS VERSUS VALORES EXPERIMENTAIS - FORÇA DE CORTE E DE AVANÇO (À SECO E 

LN2). 

  



4.2. Rugosidade 

A rugosidade da face usinada 

rugosímetro Talysurf, na qual o resultado 

ficaram muito próximas, na qual pode ser observado pelo gráfico da figura 3

Observa-se que os valores não se alteram com relevâncias nas mais diversas 

condições de usinagem. 

FIGURA 36 - RUGOSIDADE OBTIDA 
E FN=0,2 MM/REV., (C) VC=170 M/MIN. E FN

Os dados também foram verificados pelo software Statistica

verificar os gráficos de contorno e 

resultado obtido.  Observou

similares (figura 37), nota

rugosidade para a usinagem a LN

associada com a profundidade de corte, se comparada com a usinagem a seco 

dentro da amostragem do experimento.

da face usinada dos corpos-de-prova foi verificada

na qual o resultado entre a usinagem à seco e com LN

ficaram muito próximas, na qual pode ser observado pelo gráfico da figura 3

se que os valores não se alteram com relevâncias nas mais diversas 

RUGOSIDADE OBTIDA - (A) VC= 160 M/MIN. E FN= 0,2MM/REV., (B) 
) VC=170 M/MIN. E FN= 0,3 MM/REV. E (D) VC= 143 M/MIN. E FN=

MM/REV. 

Os dados também foram verificados pelo software Statistica

verificar os gráficos de contorno e o modelo previsto pelo software 

rvou-se que os gráficos de contorno de rugosidade são 

similares (figura 37), nota-se uma pequena alteração para um aumento da 

inagem a LN2 quando do aumento da velocidade de corte 

associada com a profundidade de corte, se comparada com a usinagem a seco 

dentro da amostragem do experimento. 
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foi verificada pelo 

entre a usinagem à seco e com LN2 

ficaram muito próximas, na qual pode ser observado pelo gráfico da figura 36. 

se que os valores não se alteram com relevâncias nas mais diversas 

 

FN= 0,2MM/REV., (B) VC=176 M/MIN. 
VC= 143 M/MIN. E FN= 0,2 

Os dados também foram verificados pelo software Statistica, visando 

o modelo previsto pelo software versus o 

se que os gráficos de contorno de rugosidade são 

se uma pequena alteração para um aumento da 

quando do aumento da velocidade de corte 

associada com a profundidade de corte, se comparada com a usinagem a seco 
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FIGURA 37- GRÁFICO DE CONTORNO DE RUGOSIDADE (RA) – (A) VELOCIDADE DE CORTE 
VERSUS PENETRAÇÃO À SECO, (B) VELOCIDADE DE CORTE VERSUS PENETRAÇÃO À LN2, (C) 

VELOCIDADE DE CORTE VERSUS AVANÇO À SECO, (D) VELOCIDADE DE CORTE VERSUS 
AVANÇO À LN2, (E) PENETRAÇÃO VERSUS AVANÇO À SECO E (F) PENETRAÇÃO VERSUS 

AVANÇO À LN2. 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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Na figura 38 a seguir, demonstra-se que o grau de ajuste do modelo previsto 

pelo software, ilustrado pelas curvas de níveis acima são consistentes, uma vez que 

a correlação entre os valores experimentais e os valores previstos para as forças de 

corte e de avanço, tem vários pontos próximos a reta traçada para a usinagem a 

seco e praticamente todos os pontos na reta para a usinagem a LN2. 

 

 

 

FIGURA 38 – GRÁFICO DE AVALIAÇÃO DO GRAU DE AJUSTE DOS MODELOS – VALORES 
PREVISTOS VERSUS VALORES EXPERIMENTAIS – (A) USINAGEM A SECO E (B) USINAGEM 

LN2.  

 

4.3. Análise Metalográfica 

Foram feitas as análises metalográficas nos corpos-de-prova, tendo o 

objetivo principal de detectar a presença de camada branca no metal. Em um 

primeiro instante os corpos-de-prova revelaram que o superaquecimento e a re-

têmpera não ocorreram nas condições estabelecidas, formando apenas a camada 

negra de martensita revenida com carbonetos dispersos, conforme ilustra a figura 

39. 

(a) (b) 



FIGURA 39 - MICROGRAFIA DO CORPO
M/MIN., AP= 0,15 MM 

Com base nas primeiras análises, algumas amostras foram escolhidas e 

refeitas em microscópio eletrônico de varredura, na qual a capacidade de ampliação 

é muito maior que o microscópio utilizado anteriormente.

encontrar a formação de uma fina 

conforme demonstra a figura 40. Verifica

FIGURA 40 - MICROGRAFIA DE CORPO
AP=0,15MM E FN=0,2MM

 

 

 

MICROGRAFIA DO CORPO-DE-PROVA COM AMPLIAÇÃO DE 200 X
M/MIN., AP= 0,15 MM E FN= 0,37 MM/REV.- USINAGEM A SECO.

Com base nas primeiras análises, algumas amostras foram escolhidas e 

refeitas em microscópio eletrônico de varredura, na qual a capacidade de ampliação 

aior que o microscópio utilizado anteriormente. Nesta análise pode

uma fina camada branca em uma amostra usinada a seco 

conforme demonstra a figura 40. Verifica-se uma fina camada em torno de 5 

 

MICROGRAFIA DE CORPO-DE-PROVA USINADO A SECO - VC=160M/MIN, 
AP=0,15MM E FN=0,2MM/REV. - AMPLIAÇÃO DE 4300 X. 
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DE 200 X – VC=160 
USINAGEM A SECO. 

Com base nas primeiras análises, algumas amostras foram escolhidas e 

refeitas em microscópio eletrônico de varredura, na qual a capacidade de ampliação 

Nesta análise pode-se 

em uma amostra usinada a seco 

fina camada em torno de 5 µm. 

VC=160M/MIN, 
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Na mesma condição de usinagem com refrigerando com LN2, não se 

observou a formação da camada branca, conforme mostra a figura 41. Isto 

demonstra que este processo pode colaborar para a redução ou eliminação da 

formação de camada branca no processo de usinagem do aço de rolamento ABNT 

52100. 

 

FIGURA 41- MICROGRAFIA DE CORPO-DE-PROVA USINADO A LN2 - VC=160M/MIN, AP=0,15MM 
E FN=0,2MM/REV. - AMPLIAÇÃO DE 5591 X. 

Observou-se que em uma das amostras ocorreu a formação de fissuras na 

superfície, demonstrando que as condições de usinagem testadas não são 

adequadas ao processo (figura 42). Este tipo de ruptura não é desejável em anéis 

de rolamento, pois levam a redução da vida útil, antecipando a fadiga do material. 

Sabe-se que nas condições do experimento, foi usinada a face, na qual esta 

superfície não sofre condições similares de superfície de rolagem, superfície esta 

que determina a vida útil do rolamento. Nesta figura se observa manchas escuras 

provenientes do ataque de solução Nital 3%. 
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FIGURA 42 - MICROGRAFIA DE CORPO-DE-PROVA USINADO A SECO - VC=160M/MIN, 
AP=0,15MM E FN=0,37MM/REV. - AMPLIAÇÃO DE 160 X.. 

4.4. Tensão Residual 

As tensões residuais foram medidas utilizando raios-X, que se caracterizam 

pela pequena profundidade de penetração. Dessa forma é natural assumir um 

estado de tensão plana no ponto de medida, neste caso na face do corpo-de-prova. 

Foram efetuadas as medidas de tensão residual com os corpos-de-prova 

submetidos à usinagem a seco e a LN2, nas quais os resultados da Tabela 7 e da 

figura 43 mostram que houve tensões de compressão e tração, onde para 

profundidades de corte menores teve-se de tensão de compressão de maior  

magnitude. 

TABELA 7 - DADOS DE TENSÃO RESIDUAL 
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FIGURA 43 - COMPARATIVO DAS TENSÕES RESIDUAIS ENTRE A REFRIGERAÇÃO A SECO E 
LN2. (VER TABELA 7 PARA A NOTAÇÃO DAS AMOSTRAS) 

 

4.5. Desgaste da Ferramenta 

O resultado do desgaste da ferramenta demonstra que a refrigeração com 

LN2 favorece o prolongamento da vida da ferramenta, dentro das condições do 

experimento. O gráfico da figura 44 demonstra a comparação da redução do 

desgaste VB do flanco da ferramenta com LN2 e a seco, tendo um desgaste menor e 

constante utilizando LN2 após o passe 25 (referência – Norma ABNT ISO 3685, 

1993). A curva demonstrada pelo experimento é similar à detalhada por MACHADO 

et al. (2006), na qual a evolução do desgaste passa por três estágios (Estágio 1 – 

Taxa decrescente de desgaste, estágio 2 – Taxa constante de desgaste e estágio 3 

– Taxa acentuada de desgaste). 

Nota-se nas figuras 45 e 46 o processo de abrasão no decorrer dos passes, 

na qual se percebe a formação de vários sulcos paralelos na direção do fluxo do 

material. Este processo de abrasão ocorre quando o material é removido ou 
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deslocado da superfície por partículas duras que podem estar soltas entre as duas 

superfícies em movimento (MACHADO et al., 2009). 

Devido a redução da temperatura na zona de corte pelo LN2, percebe-se o 

benefício na redução do desgaste da ferramenta neste experimento, diferentemente 

da ferramenta utilizada na usinagem a seco no passe 65, já se percebe o processo 

de difusão (textura lisa no desgaste de flanco, característica citada por MACHADO e 

WALLBANK, 1990 apud MACHADO et al., 2009). 

Outro resultado correlacionado ao desgaste da ferramenta no segundo 

experimento foi o resultado da tensão residual encontrado nos corpos-de-prova 

usinado a seco (-21,86 MPa - compressiva), sendo o mesmo diferente do corpo-de-

prova usinado com LN2 (61,06 MPa - trativa) para o corpo-de-prova.  

 

 

 

FIGURA 44 - GRÁFICO COMPARATIVO DE DESGASTE DE FLANCO VB ENTRE USINAGEM À 
SECO VERSUS USINAGEM À LN2. 



74 

 

 

FIGURA 45 – DESGASTE DA FERRAMENTA UTILIZANDO LN2 – (A)VB=3,1µM-PASSE 10, 
(B)VB=72,8µM-PASSE 20, (C)VB=106,4µM-PASSE 30, (D)VB=116,0µM-PASSE 40, (E)VB=133,2µM-

PASSE 60 E (F) VISTA SUPERIOR DO DESGASTE DA FERRAMENTA – PASSE 60. 

 

  

 

FIGURA 46 – DESGASTE DA FERRAMENTA COM USINAGEM À SECO – (A)VB=61,8µM-PASSE 10, 
(B)VB=111,4µM-PASSE 20, (C)VB=129,7µM-PASSE 30, (D)VB=143,5µM-PASSE 40, (E)VB=253,3µM-

PASSE 65 E (F) VISTA SUPERIOR DO DESGASTE DA FERRAMENTA – PASSE 65. 

 
  

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES 
O esforço de usinagem foi reduzido com a utilização do LN2 como meio 

refrigerante, principalmente a força de avanço (44% em média menor se comparado 

com a usinagem a seco) dentro das condições estabelecidas. 

A combinação dos parâmetros de usinagem nos níveis baixos (ap = 0,1 

mm/rot , fn = 0,10 mm e Vc = 150 m/min), provocaram rugosidades sempre  abaixo  

de  0,7 µm,  mostrando que o  torneamento duro pode substituir o processo da 

retificação, independente da refrigeração. 

O resultado das análises metalográficas demonstra que as condições de 

usinagem devem ser controladas, pois a formação de camada branca pode 

prejudicar o desempenho do produto usinado. Para a usinagem de anéis de 

rolamento um cuidado maior deve ser feito, pois o produto pode ser aplicado em 

sistemas de segurança. 

Com a formação da camada branca nas amostras analisadas fica 

comprovado o superaquecimento e consequentemente a re-têmpera no torneamento 

duro em condições severas. 

A rugosidade não se mostrou alterada entre a refrigeração LN2 e a seco. 

Como se tratava de um experimento, o cuidado inicial com o jato de 

nitrogênio líquido foi de extrema importância, sendo neste momento que se verificou 

os problemas com o fluxo, a troca térmica com o ambiente, a direção do jato e a 

fragilidade do inserto. Pontos que devem ser detalhados em aplicações similares. 

A utilização de LN2 para refrigerar a ferramenta aumenta a vida útil 

proporcionando uma possibilidade econômica às indústrias, porém um maior 

detalhamento da infra-estrutura e do controle do nitrogênio líquido deve ser 

analisado caso a caso. 

O uso de LN2 nos processos de usinagem é um processo ambientalmente 

sustentável (limpo, seguro, inerte ao ambiente, mais aceitável a saúde ocupacional) 

e pode eliminar vários custos associados com o sistema de refrigeração 

convencional (tratamento de borra, contaminação de óleo, descarte de resíduos, 

limpeza e doenças da pele associadas ao contato com os operadores. 
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SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

• Desenvolver porta ferramenta com canais para aplicação de LN2 para 

verificar possíveis melhorias no desempenho da ferramenta; 

 

• Investigar a aplicação de LN2 em aço ABNT 52100 sem tratamento 

para verificar o desempenho das ferramentas; 

 
 

• Verificar os efeitos na aplicação de LN2 na retificação de anéis de 

rolamento. 
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