USINABILIDADE DO CARBETO DE TUNGSTÊNIO NO TORNEAMENTO DE ULTRAPRECISÃO

27

USINABILIDADE DO CARBETO DE TUNGSTÊNIO
NO TORNEAMENTO DE ULTRAPRECISÃO
André da Motta Gonçalves
Jaime Gilberto Duduch
Renato Goulart Jasinevicius
Arthur José Vieira Porto
Departamento de Engenharia Mecânica, Escola de Engenharia de São Carlos,
Universidade de São Paulo, Av. Trabalhador São-Carlense, 400,
C.P. 359, CEP 13566-590, São Carlos, SP, Brasil

Resumo
Este trabalho apresenta o estudo da usinabilidade do carbeto de tungstênio utilizando ferramenta de ponta única de
diamante em máquina-ferramenta de ultraprecisão, em função de suas características de dureza e potencial uso para
a fabricação de micromoldes. O carbeto de tungstênio foi submetido a testes de usinagem para a determinação dos
parâmetros e condições de corte na obtenção do regime dúctil. Foram utilizadas ferramentas monocortantes de diamante
da Contour Fine Tooling® com raio de ponta de 1,5 mm e ângulo de saída de 0° e –25° num torno de ultraprecisão
ASG2500® Rank Pneumo (atual Precitech®) do Laboratório Engenharia de Precisão (LEP) da Escola de Engenharia
de São Carlos, USP. Os resultados experimentais apontam que, para os avanços da ordem de 1 µm/revolução, a profundidade
de corte (ap) não influencia significativamente o resultado de rugosidade; já para avanços da ordem de 3 µm, ocorre
formação de trincas na superfície usinada. Além disso, para profundidades de corte maiores que 2 µm, as ferramentas
começaram a apresentar lascamento. Para avanços da ordem de 3 µm/revolução, a profundidade de corte influencia
significativamente o resultado de rugosidade. A análise das amostras torneadas mostrou que, para a obtenção de uma
superfície de carbeto de tungstênio com alto grau de integridade superficial e com acabamentos da ordem de 10 nm,
a profundidade e o avanço não devem ser superiores a 2,00 µm e 1,00 µm/revolução, respectivamente, usando uma
ferramenta de diamante nova com ângulo de saída de 0° ou –25° e uma máquina-ferramenta de ultraprecisão. O torneamento
do carbeto de tungstênio com ferramenta de diamante mostrou-se possível para a fabricação de superfícies com qualidade
óptica, porém, com condições limitadas para a produção em série de componentes em função da baixa taxa de remoção
de material permitida. É possível que a retificação com rebolo de diamante possa apresentar taxas de remoção maiores,
garantindo mesmo assim a qualidade superficial atingida pelo torneamento, ou, ainda, a retificação possa ser usada
como um processo no desbaste do carbeto de tungstênio seguido do torneamento de ultraprecisão como uma opção
viável à produção em série de peças.
Palavras-chave: usinagem de ultraprecisão, torneamento com ferramenta de diamante, carbeto de tungstênio, materiais
frágeis.

Introdução
O estudo do torneamento em regime dúctil de
materiais frágeis tem recebido grande atenção por parte
de centros de pesquisa, assim como da indústria óptica,
em função da perspectiva de substituição dos processos
convencionais de usinagem aplicados para esses materiais,
como retificação, lapidação e polimento. Isso se justifica
em decorrência da dificuldade em realizar a remoção precisa
e controlada de material através desses processos. A
tecnologia de torneamento com ferramenta de diamante
permite, por exemplo, a especificação de superfícies
anesféricas complexas, assim como tolerâncias de forma
e acabamento da ordem de nanômetro, contando ainda com
a vantagem da redução de custos em relação ao polimento

convencional e métodos de replicação (Jasinevicius et al.,
2003). Nos últimos anos, o desenvolvimento da tecnologia
de novos materiais com estruturas cristalinas complexas
e alta dureza requer técnicas de corte altamente eficientes,
já que estes materiais são mais difíceis de usinar do que
os tradicionais (Purquerio et al., 1994). As máquinas
ferramentas de alta precisão melhoram o controle dos
parâmetros de usinagem e produzem o que tem sido chamado
de “usinagem em regime dúctil”. Nesse regime, é obtida
uma superfície com excelente qualidade óptica livre de
microfraturas (Blackley, 1990).
Sendo assim, o grande interesse em aperfeiçoar o
processo de torneamento de ultraprecisão para aplicação
em materiais como a cerâmica, vidros ópticos e monocristais
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semicondutores surgiu da ideia de que esse processo é
capaz de produzir superfícies, a partir de metais frágeis,
com formas complexas, baixas tolerâncias de forma e
excelente acabamento superficial (Venkatesh et al., 1995).
Quando processos mecânicos de remoção de material
são aplicados a materiais frágeis, danos superficiais e
subsuperficiais podem ser gerados. Em função disso,
dificuldades foram detectadas na obtenção de acabamento
superficial com qualidade óptica e integridade superficial
e subsuperficial de componentes manufaturados com
materiais tipicamente frágeis (Marshall et al., 1983).
Os primeiros avanços nessa direção foram alcançados
descobrindo-se que vidros, entre outros materiais frágeis,
nem sempre manifestavam a fratura frágil como mecanismo
predominante quando usinados com condições de corte
menores que 1 µm de profundidade. Isso também se
verificou em ensaios de microendentação com cargas da
ordem de gramas e profundidades de penetração em torno
de 1 µm (Chao, 1992).
O corte de materiais frágeis é realizado através de
dois mecanismos simultâneos: o escoamento plástico e
a fratura frágil, sendo que o cavaco pode ser removido
plasticamente a profundidades de corte muito pequenas
(Blackley & Scattergood, 1994). O mecanismo de remoção
de material pode mudar com a transição de fratura frágil
para deformação plástica com dimensões extremamente
pequenas de profundidade de corte, assim como com taxas
muito pequenas de remoção de material (Nakasuji et al.,
1990).
O objetivo deste trabalho é apresentar resultados
experimentais de usinagem obtidos a partir do torneamento
com ferramenta de diamante de uma amostra de carbeto
de tungstênio. Para isso, as condições de usinagem
(profundidade, avanço e geometria da ferramenta) foram
variadas.
O carbeto de tungstênio (WC) é uma liga metálica
de estrutura cristalina hexagonal compacta formada pelos
elementos carbono e tungstênio. Esse material tem alta
dureza e alta resistência ao desgaste, mesmo em condições
de trabalho em alta temperatura, por isso suas principais
aplicações atualmente são em ferramentas de corte, brocas,
perfuratrizes, matrizes, abrasivos, esferas para moagem
de alta energia, entre outras. As principais propriedades
do carbeto de tungstênio são elevada dureza e resistência
ao desgaste, aliada à alta tenacidade e estabilidade
dimensional e térmica, bem como boa resistência à corrosão
(Gutiérrez, 2002). Esses materiais vêm sendo largamente
usados na indústria em virtude da excelente combinação
de propriedades de resistência à abrasão, ao impacto e à
compressão, alto módulo de elasticidade, resistência ao
choque térmico e à corrosão (Yao et al., 2003).

Metodologia
Este trabalho apresenta o comportamento do carbeto
de tungstênio (WC) no torneamento de face usando uma
ferramenta de ponta única de diamante. Foi utilizada uma
Minerva, 7(1): 27-34

amostra de WC policristalino com 14 mm de diâmetro
por 8 mm de espessura.
O resultado da Microscopia Eletrônica de Varredura
apresenta os elementos predominantes que compõem a
amostra de WC. Por meio desse ensaio foi possível
determinar com exatidão a quantidade em massa dos
elementos, sendo eles o tungstênio (W) em 87,72% e o
carbono (C) em 8,39%.
Para determinação da dureza do carbeto de tungstênio,
a amostra foi submetida a ensaios de dureza. Nessa etapa
do procedimento utilizou-se um durômetro (Leica®)
preparado para medição Vickers (ponta de diamante em
forma de pirâmide). A amostra apresentou dureza da ordem
de 4000 Vickers.
Foram realizados torneamentos de face com ferramenta de diamante a partir do estado polido utilizando
uma máquina-ferramenta de ultraprecisão.
A face da amostra foi dividida em várias faixas.
Uma ferramenta com ângulo de saída de 0° foi usada para
usinar as faixas de 1 a 7 e a ferramenta com ângulo de
saída de –25° para usinar as faixas de 8 a 14, conforme
mostrado na Figura 1. Os dois tipos de ferramentas possuem
raio de ponta de 1.520 mm e ângulo de folga de 12°.
A Figura 2 apresenta o nivelamento da face. Este
processo melhora a uniformidade da profundidade de corte
durante a realização do processo de usinagem.
Os testes foram realizados usando fluido de corte
ALKALISOL 900TM especialmente fabricado para a
usinagem de ultraprecisão (Alkallis do Brasil) (composto
por carbono, hidrogênio, cloro, flúor e benzina) em forma
de spray (100 ml/h) em máquina-ferramenta de ultraprecisão
(ASG 2500 Rank Penumo, atual Precitech). As condições
de corte e as geometrias das ferramentas estão apresentadas
na Tabela1.
Diversas medições de rugosidade foram realizadas
para este estudo, devendo-se ressaltar que dentre estas
foram escolhidas apenas algumas em virtude da alta
repetibilidade dos resultados obtidos. O acabamento das
superfícies usinadas foi registrado pelo perfilômetro óptico
Wyko® NT1100 (fabricado pela VEECO®)1 do Laboratório
de Precisão da Escola de Engenharia de São Carlos, USP,
e pelo microscópio eletrônico de varredura do Instituto
de Química.

Resultados e Discussões
Influência da profundidade de corte (DOC) na superfície
acabada
A Figura 3 apresenta o resultado de rugosidade
medido por meio de um perfilômetro óptico Wyko® NT1100
(fabricado pela VEECO®). Nessa etapa do experimento
usou-se profundidade de corte de 0,50 µm. As ranhuras
equidistantes foram geradas pela ação da ponta da ferramenta
durante o processo de usinagem, e a rugosidade Ra obtida
foi de 18,01 nm. Nota-se também a ausência de microtrincas
ou fraturas na superfície usinada, caracterizando a usinagem
em regime “dúctil”.
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Figura 1 Representação das faixas de usinagem na amostra de WC.

Figura 2 Representação do nivelamento da amostra no desempenho utilizando relógio apalpador.
Tabela 1 Condições de corte para testes.

Avanço
(ìm/rev.)

Ângulo de
folga

Raio
(mm)

RPM

Ângulo de
saída

Prof. de
corte (mm)

1

12°

1,52

1000

0°

0,50

1,00

2

12°

1,52

1000

0°

1,00

1,00

3

12°

1,52

1000

0°

2,00

1,00

4

12°

1,52

1000

0°

0,50

3,00

5

12°

1,52

1000

0°

1,00

3,00

6

12°

1,52

1000

0°

2,00

3,00

7

12°

1,52

1000

0°

5,00

1,00

8

12°

1,52

1000

(–25)°

0,50

1,00

9

12°

1,52

1000

(–25)°

1,00

1,00

10

12°

1,52

1000

(–25)°

2,00

1,00

11

12°

1,52

1000

(–25)°

0,50

3,00

12

12°

1,52

1000

(–25)°

1,00

3,00

13

12°

1,52

1000

(–25)°

2,00

2,50

14

12°

1,52

1000

(–25)°

5,00

4,50
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Faixa 1
Prof. de corte = 0,50 µm
Avanço = 1,00 µm/rev.
g = 0º
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Figura 3 Resultado da usinagem da superfície 1 da amostra gerado pelo perfilômetro óptico com f = 1 µm/rev.;
doc = 0,5 µm; γ = 0°, 1000x ampliação.

Com o aumento da profundidade de corte para 2,00
µm, observa-se na Figura 4 o aumento na quantidade de
microtrincas na região usinada. Nota-se nitidamente nessa
região que a profundidade de 2,00 µm resultou em grandes
quantidades de pittings na superfície usinada. Esse resultado
na inspeção visual caracteriza o regime frágil pela ocorrência
de danos superficiais. Por outro lado, observa-se que, apesar
do surgimento de alguns danos superficiais, os valores
de Ra foram de 13,73 nm, que é compatível com o
torneamento de ultraprecisão.
Influência do avanço (f) na superfície acabada
A Figura 5 apresenta o resultado de usinagem com
a quarta condição de corte (superfície 4) com profundidade
de 0,50 µm e avanço de 3 µm/revolução. A rugosidade
aumentou consideravelmente quando comparada com o
resultado obtido na primeira condição de corte (superfície
1); nota-se que a rugosidade (Ra) aumentou de 18,01 nm
para 138,52 nm. Pode-se atribuir essa diferença de
rugosidade ao aumento da taxa de avanço, sendo esta a
única variável alterada no experimento, já que a profundidade de corte foi mantida em 0,50 µm.
A Figura 6 mostra o efeito dos parâmetros de corte
na usinagem do carbeto de tungstênio. A linha do gráfico
com pontos triangulares representa os valores de rugosidade
em Ra da superfície 8, 9 e 10, obtidos com avanço fixo em
1 µm/revolução, γ igual a –25° e profundidade (ap) de 0,50;
1,0; e 2,0 µm, respectivamente. Observa-se nessa etapa do
experimento que não ocorreu alteração significativa na
rugosidade com o aumento da profundidade de corte. Esses
resultados são semelhantes aos representados pela linha do
gráfico com pontos quadrados, que corresponde à usinagem
com ferramenta com ângulo de saída de 0° na superfície 1,
2 e 3, ocorrendo apenas um pequeno aumento de rugosidade.
Ainda na Figura 6 observa-se o aumento significativo
nos resultados de rugosidade. A linha do gráfico com pontos
circulares representa os valores de rugosidade em Ra das
superfícies 4, 5 e 6, obtidos com avanço (f) de 3 µm/revolução,
ângulo de saída (γ) de –25° e profundidade (ap) de 0,50;
1,0; e 2,0 µm, respectivamente. Os resultados também são
Minerva, 7(1): 27-34

semelhantes para a linha do gráfico com pontos quadrados
onde a usinagem foi realizada com os mesmos parâmetros,
porém, com ferramenta com ângulo de saída de 0°. As Tabelas
2 e 3 apresentam um resumo dos resultados obtidos.
Análise dos cavacos
Outro fator importante que se deve levar em
consideração neste estudo para a caracterização do
torneamento em regime dúctil de materiais frágeis é a
geometria do cavaco produzido durante o processo. A
formação de cavaco na usinagem dos materiais frágeis
pode ser descrita como sendo o resultado do cisalhamento
imposto pela ponta da ferramenta (Black, 1979). A Figura
7 é um exemplo de ocorrência de usinagem no regime
frágil. A usinagem foi realizada usando ferramenta com
ângulo de saída 0° e profundidades de corte e avanços
superiores a 1,00 µm. Os cavacos identificados pela
circunferência não conseguiram manter sua integridade,
sendo seus formatos indefinidos e com aparência de pó.
A Figura 8 apresenta a superfície com cavacos gerados
no processo de usinagem usando ferramenta com ângulo
de saída de –25°. Nessa usinagem foram utilizados
profundidade de corte e avanço inferiores a 1 µm. O avanço
foi mantido em 1,00 µm/revolução.
Análise da aresta da ferramenta
Quando microdesgastes e/ou microlascamentos
ocorrem, ferramentas de diamante passam lenta e gradualmente a prejudicar o acabamento superficial, tornando
as forças de corte e de atrito cada vez maiores (Jasinevicius,
1998).
Os resultados, apresentados aqui, baseiam-se em
observações feitas na aresta de corte das ferramentas,
devendo-se ressaltar que o objetivo é apenas avaliar
qualitativamente o desgaste apresentado. As duas ferramentas utilizadas foram analisadas durante o experimento
de usinagem por meio de um microscópio óptico do
Laboratório de Precisão, e no término dos ensaios as arestas
dessas ferramentas foram fotografadas no microscópio
LEICA do Laboratório de Engenharia de Materiais.
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Figura 4 Resultado da usinagem da superfície 3 da amostra gerado pelo perfilômetro óptico com
f = 1 µm/rev.; doc = 2,0 µm; γ = 0°, 1000x ampliação.
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Figura 5 Resultado da usinagem da superfície 4 da amostra gerado pelo
perfilômetro óptico com f = 3 µm/rev.; doc = 0,5 µm; γ = 0°, 1000x ampliação.

260
244,27

240
220

Ang. saída 0º/avanço = 1

200

Ang. saída 0º/avanço = 3
Ang. saída –25º/avanço = 1

Rugosidade (Ra)

180
160
140

Ang. saída –25º/avanço = 3
145,50
138,52

136,01

120

112,85

100
80
64,23

60
40
20

40,40
29,49
18,01 16,46
6,67

0
0

13,73
10,70

1

8,47

2
3
4
Profundidade de corte

5

6

Figura 6 Gráfico dos resultados de rugosidade (Ra) em função da profundidade de corte e avanço.
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Tabela 2 Resumo dos resultados obtidos com ferramenta CO60LG (saída 0°).

Faixa

Imagem

Saída

f
(ìm/rev)

ap
(ìm)

Ra
(nm)

1

pppppppppppppppp

0°

0,50

1,00

18,01

2

0°

1,00

1,00

16,46

3

0°

2,00

1,00

13,73

4

0°

0,50

3,00

138,52

5

0°

1,00

3,00

145,50

6

0°

2,00

3,00

244,27

7

0°

5,00

1,00

29,49

Tabela 3 Resumo dos resultados obtidos com ferramenta CO60WG (saída –25°).
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Faixa

Imagem

Saída

f
(ìm/rev)

ap
(ìm)

Ra
(nm)

8

pppppppppppppppp

–25°

0,50

1,00

6,67

9

–25°

1,00

1,00

10,70

10

–25°

2,00

1,00

8,47

11

–25°

0,50

3,00

40,40

12

–25°

1,00

3,00

64,23

13

–25°

2,00

2,50

136,01

14

–25°

5,00

4,50

112,85
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Figura 7 Cavaco gerado no processo de usinagem com ferramenta γ = 0°. Ampliação 6800 vezes.

Figura 8

Superfície usinada usando ferramenta γ = –25°. Ampliação 2000 vezes. Presença de cavaco em forma de fita.

Aparentemente não se notou desgaste ou trincas
nas ferramentas quando utilizados parâmetros igual ou
menor a ap e f até 2 e 1 µm, respectivamente. Para os
parâmetros que ultrapassaram esses valores observouse o aparecimento de trincas na aresta das ferramentas.
A Figura 9 mostra a aresta de corte de uma ferramenta
com ângulo de saída 0°. Para essa ferramenta foram
utilizados 2 µm de profundidade de corte (ap) e avanço
(f) de 3 µm/revolução.

Conclusões
Conforme a análise do gráfico da Figura 6, concluise que para avanços da ordem de 1 µm/revolução a
profundidade de corte (ap) não influencia significativamente
o resultado de rugosidade, porém, observaram-se trincas
na aresta de corte das ferramentas para profundidades
de corte maiores que 2 µm. Para avanços da ordem de 3
µm/revolução, a profundidade de corte influencia significativamente o resultado de rugosidade.
A análise das amostras torneadas mostrou que, para
a obtenção de uma superfície de carbeto de tungstênio
com alto grau de integridade superficial e com acabamentos

da ordem de 10 nm, a profundidade e o avanço não devem
ser superiores a 2,00 µm e 1,00 µm/revolução, respectivamente, usando uma ferramenta de diamante nova com
ângulo de saída de 0° ou –25° e uma máquina-ferramenta
de ultraprecisão. O torneamento do carbeto de tungstênio
com ferramenta de diamante mostrou-se possível para a
fabricação de superfícies com qualidade óptica, porém
com condições limitadas para a produção em série de
componentes em função da baixa taxa de remoção de
material permitida. É possível que a retificação com rebolo
de diamante possa apresentar taxas de remoção maiores,
mesmo assim garantindo a qualidade superficial atingida
pelo torneamento, ou, ainda, a retificação possa ser usada
como um processo no desbaste do carbeto de tungstênio
seguido do torneamento de ultraprecisão como uma opção
viável à produção em série de peças.
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Aresta da ferramenta
danificada (lascada)

Figura 9 Aresta de corte de uma ferramenta γ = 0°, após processo de usinagem. Ampliação 50 vezes.
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