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Resumo 

A maior demanda de peças usinadas em aço endurecido vem intensificando à 

busca por novas soluções que proporcionem uma menor taxa de desgaste das 

ferramentas aliadas à técnicas sustentáveis, que também é uma preocupação crescente 

no meio industrial. Além disso, o desempenho em trabalho de um componente usinado é 

fortemente influenciado pelas características das superfícies produzidas. O 

desenvolvimento de novos métodos que visem aprimorar, durante o processo, as 

características da integridade superficial das peças usinadas é uma das áreas emergentes 

na engenharia de fabricação. Desta forma, este trabalho teve como objetivo investigar a 

influência da refrigeração criogênica no torneamento do aço ferramenta ABNT D6, no 

estado temperado e revenido, com ferramentas de PCBN, comparado com a usinagem a 

seco. As variáveis analisadas foram a espessura da camada modificada formada na peça, 

tensão residual, microdureza e rugosidade da superfície usinada, vida e desgaste das 

ferramentas e análise morfológica dos cavacos. Os resultados mostraram que o uso da 

refrigeração criogênica reduziu a taxa de desgaste das arestas, quando comparado à 

usinagem isenta de fluido, além de reduzir a rugosidade da peça, sendo possível produzir 

um acabamento presente na classe N4. As condições criogênicas também 

proporcionaram maiores valores de tensão residual compressiva e de microdureza na 

superfície da peça usinada. A aplicação de LN2 também reduziu a espessura da camada 

modificada formada durante o processo. Além disso, as condições com aplicação de 

nitrogênio líquido na superfície de saída da ferramenta proporcionaram um melhor 

controle dos cavacos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: usinagem criogênica, integridade superficial, desgaste da ferramenta, 

PCBN, aço endurecido, torneamento. 
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Abstract 

The growing demand for machined parts in hardened steel has intensified the 

search for new solutions able to improve the cutting tool performance combined with 

sustainable techniques. In addition, the functional performance of a component is strongly 

dependent on its surface quality. The development of new in-process techniques able to 

improve the workpiece surface integrity is one of the emerging areas in manufacturing. 

Thus, the objective of this work has been to investigate the influence of the cryogenic 

cooling on the machinability of quenched and tempered AISI D6 steel and compare the 

results with dry machining. Surface hardness, hardened layer thickness, surface residual 

stress, surface roughness, tool wear and chip morphology have been the output variables. 

The results have showed that the cryogenic cooling has been able to reduce tool wear and 

give better surface roughness compared to the dry machining within the category N4. 

Higher values of compressive residual stress and hardness on the machined surface for 

the cryo condition compared to the dry condition have been verified. The application of LN2 

also have reduced the hardened layer thickness and provided better tool performance and 

chip control. 
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1 Introdução 

Entre os processos de manufatura, a usinagem desempenha um papel 

importante na indústria mecânica, com crescente participação no mercado em 

relação a outros processos (KAYNAK et al., 2014). Isto se deve, em parte, a 

preocupação das empresas com a redução de custos e a melhoria contínua da 

qualidade dos produtos. Este cuidado vem estimulando a busca por novas soluções 

que contribuam para a melhoria do processo como, por exemplo, a utilização de 

sistemas de refrigeração mais eficientes e ambientalmente compatíveis.  

Nos processos de usinagem, a combinação de altas tensões e elevadas 

taxas de deformação conduz a alta geração de calor e, consequentemente, altas 

temperaturas na zona de corte. Essas altas temperaturas contribuem 

significativamente para o aumento da taxa de desgaste da ferramenta 

(MACHADO et al., 2009), para a diminuição da qualidade da superfície usinada 

(M’SAOUBI et al., 2014; JAWAHIR et al., 2011) e da resistência à fadiga da peça 

(PU et al., 2012). Aliado a isso, por oferecerem boas combinações de propriedades 

aos componentes fabricados, a maioria dos materiais desafiadores utilizados na 

usinagem têm alta resistência mecânica e alta resistência à deformação, 

intensificando a geração de calor durante o processo, fazendo com que a fabricação 

de produtos a partir destes materiais, com a qualidade dimensional e o desempenho 

funcional adequados, se torne um desafio significativo. A redução dos parâmetros de 

usinagem (velocidade de corte, avanço, profundidade de corte, etc.) pode diminuir a 

temperatura na região de corte, mas aumenta o tempo de usinagem, além de poder 

influenciar na integridade da superfície e subsuperfície do material usinado 

(KAYNAK et al., 2014). 

Assim, para diminuir as temperaturas na usinagem, sistemas de refrigeração 

podem ser empregados e, quando utilizados da forma correta, exercem um papel 

importante na melhoria do desempenho do processo. Porém, os fluidos de corte 

convencionais utilizados nos sistemas de refrigeração podem poluir o meio 

ambiente, causar problemas de saúde aos operadores e aumentar o custo de 

produção devido à manutenção e ao descarte (STANFORD; LISTER, 2002). 

À medida que as legislações ambientais se tornam mais rigorosas, aumenta-

se a busca por uma manufatura sustentável, com a utilização de métodos que não 
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prejudiquem o meio ambiente, a saúde do operador e que sejam tecnicamente 

viáveis. Nos últimos 20 anos, a sociedade vem se preocupando cada vez mais com 

os impactos ambientais causados pelos diversos processos industriais, forçando as 

empresas a buscarem alternativas sustentáveis, alterando produtos, processos e 

sistemas inadequados. 

No caso da usinagem, por exemplo, para atender às exigências ambientais e 

de produtividade de forma simultânea, a utilização de refrigeração criogênica vem 

sendo apresentada como uma boa alternativa, pois muitos estudos têm mostrado 

ganhos consideráveis em termos técnicos e ambientais (YILDIZ; NALBANT, 2008). 

Kaynak et al. (2014) citam vários trabalhos que apresentam os efeitos positivos da 

refrigeração criogênica no desgaste da ferramenta na usinagem de diversos 

materiais, tais como Inconel 718, Ti-6Al-4V, vários aços, ligas de magnésio e outros 

materiais utilizados na engenharia. Esses trabalhos serão comentados em maiores 

detalhes na revisão da literatura, no próximo capítulo. Desta forma, percebe-se que 

a usinagem criogênica pode contribuir para alterar o desempenho no corte de uma 

ampla gama de materiais, melhorando a qualidade dimensional e geométrica dos 

componentes fabricados (SENEVIRATHNE;  FERNANDO, 2012). No entanto, a 

maneira como o resfriamento criogênico afeta a integridade superficial dos 

componentes usinados ainda não está amplamente entendida 

(KAYNAK et al., 2014). 

De acordo com Kaynak et al. (2014), o desempenho de um componente 

fabricado é fortemente dependente das características/propriedades das superfícies 

produzidas. Como os processos de usinagem provocam mudanças nas 

propriedades superficiais e subsuperficiais das peças fabricadas, o estudo das 

características da integridade superficial dos elementos usinados, tais como, 

transformação de fase, microdureza, tensão residual e rugosidade, se torna 

extremamente importante na busca pela redução das falhas de componentes finais. 

Além disso, o uso de aços-ferramenta para trabalho a frio vem se tornando 

cada vez maior em diversas áreas da engenharia, devido às propriedades 

mecânicas adequadas que estes materiais possuem em decorrência dos elementos 

de liga presentes e dos tratamentos térmicos a que são submetidos. 
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Nos últimos 10 anos, o avanço tecnológico dos materiais para ferramentas 

(materiais ultraduros) e das máquinas-ferramenta tornou a operação de torneamento 

duro (hard turning) uma alternativa ao processo de retificação convencional na 

usinagem de aços endurecidos. Porém, os efeitos da criogenia aplicada ao 

torneamento duro ainda não são totalmente compreendidos e as pesquisas 

direcionadas para o assunto são extremamente restritas, principalmente as que 

buscam reduzir a taxa de desgaste das ferramentas, já que os mecanismos de 

desgaste atuantes no processo são intensificados devido às propriedades do 

material usinado. 

Com isso, este estudo investigou a usinabilidade do aço ABNT D6 

temperado e revenido, através da aplicação de nitrogênio líquido na região de corte, 

comparando os resultados com aqueles obtidos na usinagem a seco.  

O objetivo geral do trabalho é estudar a influência da refrigeração criogênica 

na taxa de desgaste de ferramentas de corte de PCBN e nas características da 

integridade superficial (rugosidade, tensão residual, microdureza e camada 

modificada) da peça usinada. 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Identificar os mecanismos de desgaste atuantes na ferramenta de 

corte no torneamento duro; 

 Verificar a influência da aplicação de LN2 no perfil de rugosidade, na 

magnitude da tensão residual e no encruamento da superfície 

usinada; 

 Analisar os cavacos gerados no torneamento a seco e com LN2; 

 Estudar a viabilidade econômica da usinagem criogênica. 

A seguir, apresenta-se uma revisão da literatura dos assuntos tratados neste 

trabalho. 
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2 Revisão Bibliográfica 

Este capítulo traz um breve estudo sobre os assuntos importantes que estão 

relacionados à área desta pesquisa, a fim de proporcionar uma fundamentação 

teórica relevante sobre o tema investigado. Assim, começa-se apresentando 

algumas características do aço ABNT D6, material utilizado durante os testes de 

usinagem do trabalho. Em seguida, é mostrado um breve estado da arte sobre 

usinagem criogênica (conceito, insumos e métodos), finalizando com a apresentação 

dos efeitos da refrigeração criogênica sobre o desgaste da ferramenta e na 

integridade superficial da peça, encontrados em pesquisas já realizadas. 

2.1 Aço ABNT D6 

De acordo com Smith (2008), a usinagem de materiais endurecidos é aquela 

em que a dureza do componente a ser trabalhado ultrapassa 45 HRC, incluindo 

aços-ferramenta, superligas, etc. Esta elevada dureza impediu durante muito tempo 

a aplicação de ferramentas de geometria definida no corte desse tipo de material, 

sendo os processos abrasivos os mais utilizados. Após avanços no desenvolvimento 

de máquinas-ferramenta mais rígidas, materiais para ferramentas com propriedades 

superiores e novos projetos de porta-ferramenta, a usinagem de materiais 

endurecidos com insertos intercambiáveis se tornou mais comum (GRZESIK, 2008). 

Com isso, a aplicação dos aços-ferramenta para trabalho a frio em diversas 

situações da engenharia vem se tornando cada vez maior, especialmente quando 

algumas propriedades específicas são requeridas, como alta resistência ao desgaste 

e à corrosão e tenacidade. 

Porém, apesar de possibilitar maior taxa de remoção de material e 

capacidade de fabricação de geometrias mais complexas em comparação à 

retificação, os efeitos da refrigeração no torneamento duro considerando a qualidade 

dimensional e geométrica da peça usinada e o desgaste da ferramenta ainda não 

estão muito bem entendidos. 

Assim, o material utilizado nos testes de torneamento deste estudo foi o aço-

ferramenta ABNT D6, no estado temperado e revenido. Este material é o mais 

utilizado dos aços para trabalho a frio da série D (Die steels), possuindo elevada 

resistência ao desgaste (em virtude da presença de carbonetos). É chamado de 
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“indeformável”, devido às baixas alterações de forma e de dimensões durante o 

tratamento térmico, pois possui alta estabilidade dimensional (CHIAVERINI, 1998). 

No estado recozido possui dureza máxima de 250 HB (24 HRC) e após têmpera e 

revenimento pode alcançar a dureza de 62 HRC (CAVALER, 2003). 

A Tabela 2.1 mostra algumas designações para o aço ABNT D6 de acordo 

com diferentes associações de normalização e fabricantes. 

Tabela 2.1 – Designações para o aço ABNT D6 

ABNT AISI Gerdau Villares DIN 

D6 D6 D6 VC 131 X 210 CrW 12 

Fonte: Mendes (2008) 

O aço D6 apresenta composição química mostrada na Tabela 2.2.  

Tabela 2.2 - Composição química do aço ABNT D6 

C % Si % Mn % Cr % Ni % Mo % V % Cu % Al % Co % W % 

2,13 0,24 0,24 11,10 0,09 0,03 0,13 0,03 0,06 0,03 0,62 

Fonte: Nayak e Sehgal (2015) 

A seguir estão descritos os efeitos de alguns elementos de liga no aço ABNT 

D6: 

 Carbono (C): Este é o elemento fundamental para a formação de 

carbonetos, que por sua vez aumentam a dureza e a resistência ao 

desgaste do aço (CHIAVERINI, 1998), contribuindo para o aumento 

da taxa de desgaste de ferramentas de corte, por exemplo 

(CAVALER, 2003). 

 Cromo (Cr): Assim como o manganês, é adicionado para aumentar a 

temperabilidade do aço e a resistência à corrosão. Também é 

formador de carbonetos (FERRARESI, 1970). 

 Tungstênio (W): É formador de carbonetos e tem como principal 

função o aumento da dureza a quente (FERRARESI, 1970). 

 Vanádio (V): É formador de carbonetos, sendo considerado o mais 

duro encontrado nos aços (FERRARESI, 1970). 

A Figura 2.1 mostra uma imagem de MEV da microestrutura e análise de 

DRX do aço D6 no estado recozido. Analisando a Figura 2.1 (a), percebe-se 
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numerosas “ilhas” maiores numa cor escura e “ilhas” menores numa coloração mais 

clara, distribuídas numa matriz ferrítica. O espectro de EDS mostrou que as 

aglomerações mais claras são carbonetos de tungstênio e as mais escuras são 

carbonetos de cromo, os quais incrementam a dureza e resistência ao desgaste, 

além de “frear” o crescimento de grãos, reforçando a dureza e resistência mecânica 

do material (VOURLIAS et al., 2011). 

Figura 2.1 – Micrografia (a) e DRX (b) do aço ABNT D6 recozido 

 

Fonte: Vourlias et al. (2011) 

A partir da análise de difração de raios x [Figura 2.1 (b)], é possível perceber 

a presença do carboneto Cr7C3 (Em torno de 1600 HV), além de ferrita e austenita 

retida. Os carbonetos de tungstênio não foram detectados por DRX devido à baixa 

concentração na superfície (VOURLIAS et al., 2011). 

A Figura 2.2 mostra imagens de microscopia óptica do aço ABNT D6 

temperado, onde os carbonetos estão dispersos numa matriz martensítica. A 

microestrutura do aço é composta por carbonetos primários, maiores e com diversas 

geometrias, e secundários, menores e globulares (WRITZL, 2011). 

De acordo com Santos e Sales (2007), a composição química, a 

microestrutura e as propriedades mecânicas determinam o comportamento dos 

materiais quando submetidos a um processo de usinagem.  O grau de dificuldade 

com que o material é usinado é definido como usinabilidade.  
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Figura 2.2 – Microestrutura do aço ABNT D6 temperado 

 

Fonte: Writzl (2011) 

Assim, o alto teor de carbono presente, a inserção de elementos de liga 

formadores de carbonetos e os tratamentos térmicos ao qual este material é 

submetido, intensificam a abrasividade do aço D6, dificultando sua usinagem, 

contribuindo fortemente para o desgaste das ferramentas de corte durante o 

processo. 

Devido a estas características, o aço D6 é adequado para aplicações em 

que alta resistência ao desgaste é requerida, tais como em matrizes para corte, 

facas, tesouras de alto rendimento e no corte de chapas de aço silício, moldes para 

prensagem, matrizes de extrusão, etc. (SILVA; MEI, 2006). Para aplicações onde é 

exigida alta tenacidade, como em punções e rolos laminadores, normalmente são 

usados outros aços para trabalho a frio, como o aço D2, por exemplo. 

2.2 Usinagem Criogênica 

O uso de métodos alternativos de refrigeração e lubrificação nos processos 

de usinagem se intensificou nos últimos 10 anos. Um destes, que tem se mostrado 

bastante interessante do ponto de vista técnico, é a usinagem criogênica 

(KAYNAK et al., 2014).  

O termo "criogenia" se refere à ciência das temperaturas muito baixas, 

menores do que 0 ºC (SHOKRANI et al., 2013). Então, na usinagem, um fluido à 

baixíssima temperatura (nitrogênio líquido, oxigênio líquido, dióxido de carbono 

líquido, etc.) é utilizado como fluido de lubri-refrigeração (PUSAVEC et al., 2014). 

Nesta técnica, ocorre a mudança de fase do fluido, que absorve calor latente e esfria 
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a zona de corte, sendo um tipo de tecnologia de usinagem que resulta em produtos 

secos e limpos.  

Os fluidos criogênicos podem ser aplicados em pelo menos quatro regiões 

da zona de corte: na superfície de saída, na superfície de folga, em ambas as 

superfícies da ferramenta de corte e na peça (PUSAVEC et al., 2014). A Figura 2.3 

mostra o fornecimento de nitrogênio líquido nas superfícies de saída e de folga, 

simultaneamente, num processo de torneamento, e somente na superfície de folga, 

num processo de corte ortogonal. 

Figura 2.3 – Aplicação de refrigeração criogênica na (a) superfície de saída e de folga em 

processo de torneamento e (b) somente na superfície de folga em corte ortogonal 

 

Fonte: (a) Kaynak et al. (2013) e (b) Pu et al. (2012) 

Na maioria dos estudos sobre usinagem criogênica, nitrogênio líquido (LN2) 

e dióxido de carbono líquido (LCO2) são usados como fluidos de corte. A principal 

diferença entre os dois é a temperatura de evaporação, igual a -195,8 ºC para o LN2 

e -78,5 ºC para o LCO2, em pressão ambiente (PUSAVEC et al., 2014). 

O LCO2 pode ser armazenado no estado líquido à temperatura ambiente, 

desde que esteja a uma pressão acima de 6,7 MPa. Desta forma, não é necessário 

providenciar um sistema com isolamento térmico, como ocorre com o LN2 

(PUSAVEC et al., 2014). 

Após a pulverização de LCO2 através do bocal para a zona de corte, ocorre 

uma queda instantânea da pressão do líquido até à pressão atmosférica. Esta queda 

de pressão faz com que o LCO2 mude para uma mistura formada por cerca de 45% 

de gelo seco e 55% de gás (SUPERKAR et al., 2012). A parte responsável pelo 
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resfriamento é aquela formada pelo gelo seco, pois a parte gasosa tem baixa 

capacidade de resfriamento. No entanto, o gelo seco pode ser problemático, uma 

vez que pode causar o bloqueio dos bocais de distribuição.  

Apesar de proporcionar benefícios técnicos quando usado como fluido de 

corte em processos de usinagem, o CO2 é um dos gases causadores do efeito 

estufa. Tais gases têm uma influência negativa sobre o meio ambiente, uma vez que 

absorvem e emitem radiação infravermelha. Além disso, o CO2 tem um odor 

ligeiramente irritante, é incolor e mais pesado que o ar (PUSAVEC et al., 2014). 

Normalmente mais usado em aplicações criogênicas, o nitrogênio líquido é 

produzido industrialmente por destilação fracionada do ar líquido. Seu ponto de 

fusão é -210,01 °C e de ebulição na pressão atmosférica igual a -195,8 °C. Assim, 

essa é a principal desvantagem do LN2 quando comparado com o LCO2, ou seja, 

necessita ser armazenado em recipientes com isolamento térmico, normalmente a 

vácuo, que possuem um alto custo. É o gás mais abundante na atmosfera, com 

cerca de 78% em volume. É incolor, inodoro, insípido e, principalmente, não-tóxico 

(YILDIZ; NALBANT, 2008). Como é ambientalmente correto, também contribui para 

o desenvolvimento da usinagem sustentável (JAYAL et al., 2010). 

Fazendo uma comparação entre os dois fluidos, do ponto de vista da 

sustentabilidade, o LN2 apresenta a vantagem de não ser um gás que contribui para 

o efeito estufa. Já em relação à capacidade de refrigeração, o nitrogênio líquido é 

cerca de 20% mais eficiente do que o LCO2. Além disso, o menor custo por kg de 

LN2 em relação ao LCO2, normalmente pode compensar o custo adicional com o 

isolamento térmico dos componentes do sistema de aplicação de LN2 

(PUSAVEC et al., 2014).  

Uma desvantagem da refrigeração criogênica, no que diz respeito à 

segurança do operador, é a de, caso o ambiente de trabalho não possua ventilação 

adequada, necessitar de um sistema de exaustão eficiente do fluido criogênico 

evaporado durante o processo, a fim de garantir os limites de exposição de 

nitrogênio ou dióxido de carbono regulamentados, garantindo segurança na 

respiração (PUSAVEC et al., 2014). 
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O resfriamento criogênico na usinagem vem crescendo devido ao grande 

sucesso nas pesquisas realizadas, principalmente nos processos que envolvem 

materiais de baixa usinabilidade (VICENTIN, 2010). Hong e Broomer (2000) 

compararam a refrigeração criogênica com a convencional com emulsão na 

usinagem de aço inoxidável AISI 304 em diferentes velocidades de corte, utilizando 

ferramentas de metal duro revestidas. Os testes de usinagem e análise de custos 

mostraram que a refrigeração criogênica proporciona maior vida útil da ferramenta 

de corte, melhor controle do cavaco, menor custo de produção e melhor acabamento 

superficial da peça, além de ser ambientalmente seguro e mais saudável para o 

operador. A Figura 2.4 mostra que a refrigeração criogênica se torna cada vez mais 

vantajosa à medida que a velocidade de corte aumenta. Como em maiores 

velocidades de corte são geradas temperaturas mais alta, a emulsão não é capaz de 

suprir a maior demanda por refrigeração para manter a taxa de desgaste das 

ferramentas no mesmo patamar das velocidades menores. 

Figura 2.4 – Comparação entre refrigeração criogênica e convencional (emulsão) 

 

Fonte: Hong e Broomer (2000) 

De acordo com Pusavec et al. (2014), os seguintes benefícios podem ser 

esperados com a utilização de usinagem criogênica: 

 As emulsões, que são problemáticas para a saúde do operador e para 

o meio ambiente, podem ser substituídas por uma alternativa 

sustentável (nitrogênio líquido); 
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 Fluidos criogênicos têm uma capacidade de refrigeração maior do que 

os fluidos de corte convencionais, o que reduz significativamente a 

temperatura de corte e, consequentemente, o desgaste da 

ferramenta; 

 Ao ser aplicado na zona de corte, o fluido criogênico age como um 

dissipador de calor. Depois de sua entrega, o mesmo evapora, 

deixando a peça usinada seca e limpa. Isso elimina custos 

relacionados com a limpeza de peças usinadas, bem como com 

manutenção do fluido, como normalmente acontece com as 

emulsões; 

 Aumenta a vida da ferramenta de corte e possibilita o aumento da 

taxa de remoção de material; 

 Melhora as características da integridade da superfície usinada. 

2.2.1 Métodos de aplicação do fluido criogênico 

De acordo com Yildiz e Nalbant (2008), os métodos de refrigeração 

criogênica podem ser classificados em quatro grupos de acordo com a aplicação 

como segue: 

 Pré-resfriamento criogênico da peça de trabalho; 

 Resfriamento criogênico indireto; 

 Resfriamento criogênico direto por jato ou por spray; 

 Tratamento criogênico. 

2.2.1.1 Pré-resfriamento criogênico da peça de trabalho 

Nesta abordagem, o fluido criogênico é aplicado na peça, antes de seu 

encontro com a ferramenta de corte, com o objetivo de torná-la frágil, gerando 

cavacos quebradiços, mais fáceis de serem controlados, o que melhora o 

desempenho do processo (JAWAHIR, 1988). 

Hong e Ding (2001) investigaram o efeito de vários métodos de aplicação de 

nitrogênio líquido na temperatura de corte na usinagem de Ti-6Al-4V. A Figura 2.5 

mostra o sistema utilizando a condição de pré-resfriamento criogênico da peça, 

possuindo um insuflador com um bico distribuidor de LN2, cujo objetivo é evitar a 

concentração do fluido e uma consequente refrigeração localizada. Os resultados 
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mostraram uma diminuição na temperatura de corte e melhor quebra de cavacos em 

relação à usinagem a seco.  

Figura 2.5 – Pré-resfriamento criogênico aplicado sobre a peça 

 

Fonte: Hong e Ding (2001) 

Apesar das vantagens apresentadas acima, este método pode alterar as 

propriedades da peça e dificultar a remoção de material, resultando em possíveis 

esforços de usinagem maiores do que a usinagem a seco ou com outras técnicas de 

refrigeração. 

Para evitar esse aumento na força de usinagem, Hong et al. (1999) 

desenvolveram outra alternativa que aplica LN2 diretamente sobre o cavaco, como 

mostra a Figura 2.6 (a). Os resultados foram satisfatórios com relação à quebra dos 

cavacos formados, para várias velocidades de corte, conforme mostrado na Figura 

2.6 (b). 

Figura 2.6 – Pré-resfriamento criogênico aplicado sobre o cavaco (a) e cavacos gerados (b) 

 

Fonte: Hong et al. (1999) 
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2.2.1.2 Resfriamento criogênico indireto 

No método de resfriamento criogênico indireto, a ferramenta é refrigerada 

por condução de calor. O fluido criogênico circula nas proximidades da ferramenta 

ou é mantido em câmaras próximas as faces da mesma. Neste caso, o fluido não é 

aplicado diretamente sobre a ferramenta de corte ou sobre a peça de trabalho 

(YILDIZ; NALBANT, 2008).  

O desempenho do processo de usinagem pode ser melhorado, pois o 

resfriamento fica restrito à ferramenta de corte, já que o LN2 não entra em contato 

com a peça e não causa alterações significativas em suas propriedades. Contudo, a 

eficiência do método depende da condutividade térmica do material da ferramenta, 

da distância entre a fonte de LN2 e a aresta de corte e da espessura do inserto 

(WANG; RAJURKAR, 1997). 

Hong e Ding (2001) propuseram uma forma de resfriamento indireto, 

construindo um porta-ferramenta com uma espécie de reservatório de LN2 que 

resfria a face inferior da ferramenta, como mostra a Figura 2.7. Na usinagem de     

Ti-6Al-4V, verificou-se que esta técnica foi a que menos contribuiu na diminuição da 

temperatura de corte durante o processo em relação aos métodos de pré-

resfriamento criogênico da peça e resfriamento criogênico direto. 

Figura 2.7 – Resfriamento criogênico indireto 

 

Fonte: Hong e Ding (2001) 
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2.2.1.3 Tratamento criogênico 

O tratamento criogênico consiste em, antes do processo de usinagem, 

resfriar a ferramenta de corte a uma temperatura criogênica, mantendo-a nesta 

temperatura por certo período de tempo e, então, levando-a até a temperatura 

ambiente. É realizado para aumentar a resistência ao desgaste e a estabilidade 

dimensional das ferramentas, alterando a sua microestrutura (BARRON, 1982; 

LAL et al., 2001). De acordo com Wang et al. (2014), a submissão da ferramenta à 

um ambiente criogênico acarretará na diminuição dos defeitos pontuais, além de 

levar a transformação por deformação quase completa da austenita retida em 

martensita nos aços. 

Cicek et al. (2012) conseguiram ganhos relevantes na vida de brocas de aço 

rápido tratadas criogenicamente na furação de aço inoxidável austenítico. O 

desgaste foi reduzido em relação às ferramentas não tratadas e, consequentemente, 

a vida das ferramentas foi aumentada, como mostra a Figura 2.8. Na usinagem do 

aço AISI 316 foi obtido um acréscimo de 105 furos e na furação do aço AISI 304 o 

ganho foi ainda maior, com um acréscimo de 199 furos. 

Figura 2.8 – Vida da ferramenta na furação dos aços AISI 316 e AISI 304 com brocas 

tratadas e não-tratadas criogenicamente 

 

Fonte: Cicek et al. (2012) 

Yong et al. (2006) submeteram ferramentas de metal duro a tratamentos 

criogênicos em que os insertos foram colocados numa câmara onde a temperatura 

foi gradualmente reduzida da temperatura ambiente até -184 ºC, num período de 6 

horas. A temperatura manteve-se constante por 18 horas e posteriormente 

aumentada gradualmente até a temperatura ambiente, num período de 6 horas, e 
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então os insertos foram temperados. Os testes de usinagem realizados mostraram 

um ganho na resistência das ferramentas, mas os efeitos do tratamento criogênico 

não se mostraram estáveis para todas as aplicações e condições de corte. Quando 

as ferramentas foram expostas a temperaturas elevadas durante as operações de 

cortes longos e contínuos, elas perderam suas propriedades obtidas com o 

tratamento criogênico. 

2.2.1.4 Resfriamento criogênico direto por jato ou por spray 

Neste método, o resfriamento é realizado com a utilização de bicos que 

injetam LN2 na zona de corte. Com isso, o consumo de LN2 e o custo de produção 

podem ser elevados se não houver o controle do fluxo do fluido criogênico aplicado 

(YILDIZ; NALBANT, 2008). A Figura 2.9 mostra um sistema desenvolvido por 

Zurecki et al. (2004) com descarga por spray.  

Figura 2.9 – Resfriamento criogênico direto por spray 

 

Fonte: Zurecki et al. (2004) 

Outra alternativa foi o dispositivo desenvolvido por Hong (1999) para 

processos de torneamento com resfriamento criogênico direto por jato, onde a 

aplicação de LN2 é feita através de bicos de diâmetro reduzido nas proximidades das 

superfícies de saída e de folga, como mostra a Figura 2.10. 
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Figura 2.10 – Resfriamento criogênico direto por jato 

 

Fonte: Hong (1999) 

Nota-se que nesta abordagem o poder de refrigeração não é desperdiçado 

em áreas desnecessárias, devido à proximidade dos bicos da ponta da ferramenta, 

facilitando a diminuição da temperatura e reduzindo o consumo de LN2, além de 

auxiliar na quebra do cavaco e evitar a formação da aresta postiça de corte, 

melhorando a qualidade superficial da peça (YILDIZ; NALBANT, 2008). Na usinagem 

de Ti-6Al-4V, com ferramentas de metal duro, foi o método criogênico que 

apresentou os resultados mais satisfatórios quanto à diminuição da temperatura de 

corte, em comparação com os outros métodos abordados (HONG; DING, 2001). 

2.2.2 Efeitos da refrigeração criogênica no processo de usinagem 

A redução da temperatura de corte por métodos criogênicos pode alterar 

substancialmente os mecanismos de desgaste das ferramentas de corte e as 

características da peça usinada (KAYNAK et al., 2014), sendo de extrema 

importância conhecer os efeitos dessa refrigeração, conforme descrito a seguir. 

2.2.2.1 Efeitos da refrigeração criogênica no desgaste e na vida da ferramenta 

A utilização de fluido refrigerante criogênico, em particular LN2, aumenta a 

vida útil da ferramenta de corte, por reduzir a reatividade química do material desta 

com o da peça e também por evitar a queda da dureza da ferramenta de corte 

ocasionada pelas altas temperaturas do processo (BERMINGHAM et al., 2011). 
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A maioria dos estudos realizados examina a formação do desgaste de 

flanco, uma vez que, na prática, o valor deste desgaste é usado com mais 

frequência na determinação da vida útil da ferramenta (ZHAO et al., 2002). 

Na usinagem de vários materiais, foram obtidas reduções consideráveis na 

taxa de desgaste de flanco da ferramenta, utilizando resfriamento criogênico em 

relação a outros métodos, como pode ser visto na Tabela 2.3. Na usinagem de      

Ti-6Al-4V, utilizando ferramentas de metal duro, por exemplo, o desgaste da 

ferramenta de corte com refrigeração criogênica chegou a ser 5 vezes menor 

quando comparado ao uso de emulsão. Para os outros tipos de materiais, a 

usinagem criogênica também trouxe ganhos à vida da ferramenta comparado com 

os testes a seco (YILDIZ; NALBANT, 2008). 

Tabela 2.3 – Desgaste da ferramenta na usinagem de diferentes materiais 

Material Ferramenta Condições 

do corte 

Comprimento 

usinado (mm) 

Desgaste da 

ferramenta, VBB (mm) 

SiN 

 

Ti-6Al-4V 

 

Inconel 718 

 

Tântalo 

CBN 

 

Metal duro 

 

Metal duro 

 

Metal duro 

Seco 

Criogênico 

Emulsão 

Criogênico 

Seco 

Criogênico 

Seco 

Criogênico 

30 

80 

46 

46 

62 

110 

52 

158 

2,00 

0,88 

1,10 

0,22 

0,85 

0,60 

0,45 

0,28 

Fonte: Yildiz e Nalbant (2008) 

Hong e Ding (2001) mostraram que na usinagem da liga Ti-6Al-4V, a 

aplicação simultânea de LN2 nas superfícies de folga e de saída da ferramenta de 

corte pode reduzir a reatividade química do titânio com o material das ferramentas. 

Segundo estes pesquisadores, a taxa de difusão entre o material da peça e o 

material da ferramenta de corte pode ser controlada de forma significativa e resultar 

num aumento apreciável da vida útil da ferramenta. Tal melhoria é de extrema 

importância, pois a difusão é um dos mecanismos de desgaste dominantes na 

usinagem de ligas de titânio, que é um material quimicamente reativo com a maioria 

dos materiais de ferramentas conhecidos (PAUL; CHATTOPADHYAY, 2006).  
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Kramer et al. (2014) também relataram que o resfriamento criogênico 

utilizando tanto LN2 como LCO2, melhora expressivamente a vida útil das 

ferramentas de metal duro no torneamento de Ti-6Al-4V e de Inconel 718. Os 

pesquisadores obtiveram uma melhoria considerável na vida da ferramenta quando 

utilizaram LN2 em comparação com a refrigeração convencional com emulsão, como 

mostra a Figura 2.11. Os autores atribuem os resultados às menores temperaturas 

de corte obtidas com o processo criogênico. 

Figura 2.11 – Comparação entre resfriamento convencional com emulsão, LCO2 e LN2 no 

torneamento de Ti-6Al-4V 

 

Fonte: Kramer et al. (2014) 

Xavier et al. (2011) também mostraram a diminuição no desgaste de flanco 

em ferramentas de PCBN na usinagem do aço ABNT 52100 endurecido 

(aproximadamente 60 HRC) com aplicação de LN2. Os resultados mostraram 

ganhos expressivos na vida da ferramenta de corte com a aplicação de LN2 na 

superfície de saída dos insertos em comparação com a usinagem a seco. Notou-se 

que a redução da temperatura de corte causada pela aplicação de nitrogênio líquido 

minimizou a redução no valor da dureza da ferramenta, diminuindo o desgaste 

abrasivo e impedindo a ocorrência de difusão, que no caso da condição a seco, 

impulsionou a taxa de desgaste da ferramenta a partir do sexagésimo passe, como 

pode ser visto na Figura 2.12. 
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Figura 2.12 – Comparação do desgaste de flanco VBB entre usinagem a seco e com LN2 

 

Fonte: Xavier et al. (2011) 

2.2.2.2 Efeitos da refrigeração criogênica na integridade superficial 

É importante a compreensão da potencial contribuição da refrigeração 

criogênica nas características da integridade superficial da peça usinada, pois o 

desenvolvimento de novos métodos para melhorar essas características visando 

aprimorar o desempenho em trabalho dos componentes fabricados é uma das áreas 

emergentes na fabricação atualmente (KAYNAK et al., 2014). 

O termo integridade superficial inclui vários aspectos referentes à peça 

usinada, tais como rugosidade e topografia superficial, microestrutura, microdureza, 

resistência à fadiga, etc (FIELD et al., 1972).  

Jawahir et al. (2011) e Kaynak et al. (2014) relataram resultados de 

numerosas pesquisas sobre a avaliação da integridade superficial nos processos de 

usinagem assistidos por refrigeração criogênica. Observou-se que a redução da 

temperatura de corte causada pela aplicação de fluidos criogênicos pode alterar 

positivamente as características dos componentes usinados tais como, rugosidade, 

microdureza, tensão residual, etc. 

 Rugosidade e topografia superficial 

A rugosidade e topografia da superfície são características principais da 

integridade superficial de peças usinadas, pois é sabido que o controle destes 
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parâmetros determina a qualidade superficial de peças usinadas 

(KAYNAK et al., 2011). 

O efeito da usinagem criogênica na rugosidade da superfície usinada vem 

sendo bastante estudado nos últimos 10 anos. Segundo Kaynak et al. (2014), tem-

se verificado que a refrigeração criogênica favorece o acabamento superficial na 

usinagem de vários materiais.  

Wang e Rajurkar (2000) mostraram que o uso da refrigeração criogênica na 

usinagem de Ti-6Al-4V, Inconel 718 e tântalo reduziu substancialmente a rugosidade 

em comparação com a usinagem a seco. Na usinagem criogênica de aços 

convencionais também foram encontrados melhores resultados de rugosidade, 

graças ao efeito positivo do resfriamento na redução do desgaste da ferramenta, em 

diferentes velocidades de corte e avanços (JEROLD; KUMAR, 2012). Klocke et al. 

(2013) também mostraram um melhor acabamento superficial e uma topografia mais 

contínua foi obtida na usinagem de alumineto de titânio, devido à redução do 

desgaste da ferramenta em condições de refrigeração criogênica. Os resultados 

estão apresentados na Figura 2.13. 

Figura 2.13 – Comparação da rugosidade entre condições a seco e com LN2 

 

Fonte: Klocke et al. (2013) 

Kaynak et al. (2014) apresentaram um estudo que reuniu várias pesquisas 

em que a refrigeração criogênica aplicada em vários processos de usinagem, tais 

como torneamento, fresamento, furação e retificação. A refrigeração criogênica 

ajudou a melhorar a qualidade da superfície das peças usinadas comparado com 

outros métodos de resfriamento e lubrificação. Tal melhoria foi atribuída a: 
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 Redução da taxa de desgaste da ferramenta em comparação com a 

condição a seco na usinagem de materiais de difícil usinabilidade; 

 Prevenção e/ou redução da ocorrência de aresta postiça de corte na 

usinagem. 

 Microdureza 

Num processo de usinagem, o material da peça próximo à aresta de corte é 

plasticamente deformado. Devido ao encruamento na camada deformada, a dureza 

na superfície da peça é maior do que em suas camadas mais internas. De acordo 

com Quran e Ye (2003), o efeito do encruamento só pode ser mantido estável sob 

uma determinada temperatura. Durante ou após o processo de deformação plástica, 

se a temperatura subir muito, o efeito do encruamento será enfraquecido. Um maior 

encruamento é encontrado para deformações plásticas mais severas, em 

temperaturas menores. 

Na usinagem de materiais com baixo índice de usinabilidade, como nas ligas 

de NiTi, verificou-se uma subsuperfície ligeiramente mais dura com a aplicação de 

nitrogênio líquido em comparação ao corte a seco, como mostra a Figura 2.14 

(KAYNAK et al., 2011). Pu et al. (2010) também obtiveram resultado semelhante na 

usinagem da liga de Mg AZ31 assistida com LN2. Rotella et al. (2011) observaram 

um aumento na dureza da superfície e subsuperfície, na usinagem de ligas de 

alumínio, com a utilização de refrigeração criogênica, em comparação à usinagem a 

seco. 

Figura 2.14 – Comparação do perfil de dureza de ligas de NiTi 

 

Fonte: Kaynak et al. (2011) 
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No entanto, o efeito do aumento da dureza da superfície e subsuperfície no 

desempenho dos componentes usinados ainda não estão muito bem entendidos. 

Normalmente é esperado que uma maior dureza superficial aumente a resistência ao 

desgaste do componente usinado (KAYNAK et al., 2014). Porém, este fenômeno 

pode contribuir para nucleação e propagação de trincas pelo aumento da fragilidade 

superficial. Portanto, é necessária uma investigação mais aprofundada para uma 

conclusão assertiva.  

 Formação de camada modificada 

Uma forma importante de alterar a resposta mecânica dos metais é pela 

transformação de fase de sua microestrutura. Field et al. (1972) consideraram essa 

transformação uma das variáveis da integridade superficial resultantes do processo 

de usinagem.  

Um dos principais fenômenos relacionados à transformação de fase na 

usinagem de aços endurecidos é a formação de uma camada retemperada. 

Normalmente, esta camada é denominada camada branca, vindo do inglês “white 

layer”, por aparecer como uma faixa de coloração esbranquiçada quando da análise 

em microscopia óptica ou eletrônica (XAVIER, 2010). Porém, esta denominação vem 

sendo contestada, pois, em alguns casos, esta camada superficial tem apenas uma 

coloração mais clara, diferente da camada interna do material, não sendo, 

necessariamente, na cor branca. Portanto, este trabalho irá denominar tal camada 

como modificada. 

A formação desta camada no corte de aços endurecidos é atribuída a 

retempera da superfície usinada. Durante o processo, o calor gerado pelo contato da 

ferramenta de corte com a peça provoca uma elevação local de temperatura, 

austenitizando uma estreita camada desta, antes temperada e revenida, seguido de 

um resfriamento rápido com o afastamento da ferramenta. Esta sequência de 

eventos leva à formação de uma fina camada retemperada e não revenida, dura e 

frágil (CHOU; EVANS, 1999).  

Umbrello et al. (2012) investigaram o efeito da refrigeração criogênica na 

formação da camada modificada no corte ortogonal do aço ABNT 52100 (60 HRC). 

Os resultados obtidos foram comparados ao corte a seco. Observou-se que o 

resfriamento criogênico leva a uma redução significativa da espessura da camada 
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modificada. Em todos os testes realizados com diferentes velocidades de corte, 

pôde-se observar uma diferença significativa entre a usinagem a seco e a assistida 

por LN2 (Figura 2.15 e Figura 2.16). 

Figura 2.15 – Espessura da camada modificada para o corte a seco e com LN2 

 

Fonte: Umbrello et al. (2012) 

Figura 2.16 – Imagens de microscopia eletrônica de varredura da seção transversal próximo 

à superfície usinada do aço ABNT 52100 com vC = 250 m/min (a) a seco e (b) com LN2 

 

Fonte: Umbrello et al. (2012) 

 Tensões residuais e resistência à fadiga 

Tensões residuais são aquelas que permanecem em um corpo sólido após o 

carregamento externo (mecânico e térmico) ser removido (GUO et al., 2009). O 

comportamento em trabalho de um componente usinado é significativamente 

influenciado pelas tensões residuais em sua superfície (BRINKSMEIER et al., 1982). 

Entre as características da integridade superficial, a tensão residual desempenha um 

papel fundamental (CAPELLO, 2005). A influência da tensão residual pode ser 

benéfica (tensão residual de compressão) ou prejudicial (tensão residual de tração), 

dependendo da magnitude, padrão e distribuição (GUO et al., 2009).  
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Segundo Griffiths (2001), um dos mecanismos que leva à formação de 

tensão residual é o mecanismo de deformação mecânica, influenciada por efeitos 

mecânicos e térmicos. A diminuição do efeito térmico durante a deformação do 

material e um consequente domínio do efeito mecânico, resulta em tensão residual 

de compressão na superfície e subsuperfície dos componentes usinados. Com isso, 

esta tensão residual compressiva, que é uma tensão desejada, pode ser gerada, 

sendo o parâmetro chave a redução da temperatura durante os processos de 

usinagem. Portanto, é importante considerar a refrigeração como um dos fatores que 

afetam a distribuição e o padrão da tensão residual.  

Um dos métodos de medição de tensão residual é através de difratometria 

de raios x. Segundo Prevéy (1986), o método de DRX mede a intensidade máxima 

de raios difratados para um determinado ângulo de varredura. A partir desse ângulo 

é possível obter o espaçamento entre os planos de difração (d), utilizando a equação 

de Bragg: 

λ =  2d × sen(2θ)                                                        (1) 

Onde λ é o comprimento de onda do raio x, 2θ é o ângulo do raio difratado. 

Assim, ao fazer uma varredura na superfície de um corpo cristalino, é obtido um 

espectro que mostra os picos de difração para os determinados ângulos, os quais 

são característicos para cada material. Com isso, qualquer mudança na distância 

interplanar do material, implicará na mudança do ângulo de difração dos picos. 

Com isso, os picos de um material submetido à deformação plástica poderão 

apresentar-se de forma diferente aos do mesmo tipo de material que não sofreu 

deformação, sendo formados em ângulos maiores ou menores. Caso o pico seja 

formado em ângulos maiores, a distância interplanar é menor do que aquela obtida a 

partir do cristal não deformado, estando sujeito à uma tensão residual de 

compressão. Caso contrário, ou seja, se o ângulo de difração for menor do que 

aquele obtido a partir do cristal não deformado, a distância interplanar é maior, 

caracterizando uma tensão residual de tração (Figura 2.17) (SOUSA, 2012).   
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Figura 2.17 – Comportamento do deslocamento do ângulo de difração em função do tipo de 

tensão residual 

 

Fonte: Sousa (2012) 

Bicek et al. (2012) relataram que a usinagem criogênica reduziu 

consideravelmente as tensões térmicas induzidas, em comparação à usinagem a 

seco do aço ABNT 52100 endurecido e, portanto, conduziu à valores de tensões de 

compressão mais elevados na superfície. Em várias condições de lubri-refrigeração 

na usinagem de Inconel 718 foi relatado que a magnitude da tensão residual 

depende da temperatura de corte, pois como mostra a Figura 2.18, pode-se observar 

o aumento da tensão residual compressiva em relação à profundidade da superfície 

com o uso de condições criogênicas em relação a outras condições (PUSAVEC et 

al., 2011). 

Figura 2.18 – Tensão residual para diferentes condições de resfriamento na usinagem do 
Inconel 718 

 

Fonte: Pusavec et al. (2011) 

Normalmente, se espera que as tensões residuais compressivas geradas na 

subsuperfície contribuam na melhora da resistência à fadiga do componente final. 
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Fredj et al. (2006) investigaram o desempenho à fadiga de peças de aço inoxidável 

austenítico AISI 304 usinadas com refrigeração convencional (emulsão) e 

refrigeração criogênica. Foi observada substancial melhoria na resistência à fadiga 

daqueles componentes usinados com refrigeração criogênica, com um aumento de 

quase 15%. 

Segundo Kaynak et al. (2014), induzir tensões residuais compressivas na 

superfície de componentes usinados para melhorar o desempenho em fadiga é de 

grande interesse e, nesse sentido, a contribuição da usinagem criogênica para 

melhorar o desempenho dos componentes é vital. 

Com base no que foi exposto neste capítulo, em comparação com outros 

métodos como usinagem a seco e refrigeração com emulsão, a usinagem criogênica 

contribui significativamente para melhorar o desempenho dos componentes através 

da geração de tensões residuais de compressão. 

A seguir, são apresentados os materiais, equipamentos e métodos utilizados 

na elaboração deste trabalho. 
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3 Materiais e Métodos 

Este capítulo descreve os passos e etapas seguidos para realização deste 

trabalho, abrangendo desde os materiais e equipamentos utilizados até o 

planejamento e execução dos experimentos. A Figura 3.1 apresenta um fluxograma 

para facilitar o entendimento das etapas desenvolvidas na pesquisa. 

Figura 3.1 – Fluxograma representativo do desenvolvimento do trabalho 

 

Os experimentos consistiram em ensaios de torneamento do aço ABNT D6, 

no estado temperado e revenido, com aplicação de LN2 sobre insertos de PCBN, 

para comparação com o processo a seco. Os resultados considerados foram o 

desgaste das ferramentas e as características da integridade superficial da peça 

usinada (rugosidade, microdureza, camada modificada e tensão residual). No 

Capítulo 4, estes resultados serão discutidos. 

Para a entrega de LN2, ficaram definidas três condições de aplicação: na 

superfície de folga, na superfície de saída e em ambas as superfícies, de folga e de 

saída. 
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3.1 Materiais 

3.1.1 Corpo de prova 

Como o foco principal do trabalho foi estudar a refrigeração criogênica em 

materiais de baixa usinabilidade, foram utilizadas duas barras cilíndricas de aço 

ABNT D6, temperado e revenido. O alto teor de carbono presente na composição 

química do material (Tabela 2.2) proporciona a formação de carbonetos 

extremamente duros que dificultam a sua usinagem. 

Os corpos de prova apresentavam dureza média de 57 HRC (~633 HV), 

conforme laudo emitido pelo fabricante (Anexo A). Cada barra utilizada possuía 

133 mm de comprimento e 127,50 mm de diâmetro, conforme mostrado na Figura 

3.2 (b). Além disso, foi feito um furo de centro em uma das faces de cada barra para 

apoiá-las por contra-ponta durante os testes, o que possibilitou maior rigidez ao 

sistema, minimizando vibrações. A Figura 3.2 (a) mostra uma foto do corpo de prova. 

Figura 3.2 – Foto (a) e geometria (b) do corpo de prova 

  

3.1.2 Ferramenta e Porta-ferramenta 

Para os testes de usinagem foram usados insertos de PCBN, código SNGA 

120412 S0103A 7015 (classe CB7015) e um porta-ferramentas PSBNR 2525M 12, 

ambos da Sandvik Coromant. A classe do inserto é indicada pelo fabricante para 

usinagem de aços endurecidos com dureza superior a 45 HRC, devendo ser 

utilizada em operações de torneamento contínuo a levemente interrompido.  
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Trata-se de uma ferramenta com baixo teor de CBN, em torno de 50%, e os 

outros 50% composto pelos ligantes cerâmicos TiNC + Al2O3. A Figura 3.3 (a) 

mostra a geometria da ferramenta utilizada. 

Figura 3.3 – (a) Inserto usado nos testes; (b) Inserto montado no porta-ferramentas 

 

As ferramentas possuem microgeometria de gume S (chanfrado com 

arredondamento), com ângulo e largura de chanfro igual a 20º e 0,10 mm, e raio de 

arredondamento de aproximadamente 0,025 mm entre o chanfro e o flanco. 

Além disso, a geometria do inserto montado no porta-ferramentas propicia 

um ângulo de saída ortogonal e de inclinação de -6º e um ângulo de posição de 75º. 

A Figura 3.3 (b) mostra a ferramenta montada no porta-ferramentas. 

As faixas de trabalho da ferramenta indicadas pelo fabricante são: 

= 150~250 /  

= 0,05~0,30 /  

= 0,07~1,20  

3.2 Equipamentos 

3.2.1 Sistema de aplicação de LN2 

Os testes de usinagem ocorreram no Laboratório de Manufatura da UFRN, 

num torno CNC Romi Centur 30D. A Figura 3.4 mostra o sistema de aplicação de 

nitrogênio líquido montado no torno. 

(a) 
(b) 
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Figura 3.4 – Bancada de ensaios mostrando o sistema de aplicação de LN2 

 

A partir da Figura 3.4, nota-se que o sistema é composto pelas seguintes 

partes principais: 

 Botijão (1): usado para armazenar o nitrogênio líquido; 

 Mangueira de ar comprimido (2): usada para conduzir ar 

comprimido para dentro do botijão (1), com a finalidade de pressionar 

a superfície do nitrogênio líquido, forçando-o a sair pelo aspersor 

mostrado na Figura 3.6; 

 Válvula criogênica (3): usada para controlar o fluxo de nitrogênio 

líquido que vem do aspersor e é conduzido pela mangueira isolada a 

vácuo (4) e daí para o raque (5); 

 Mangueira isolada a vácuo (4): usada para conduzir o LN2 até o 

raque (5), minimizando a troca de calor com o ambiente; 

 Raque (5): dispositivo dotado de duas válvulas de agulha, usado para 

controlar o fluxo de LN2 que vai para as superfícies de saída e de 

folga da ferramenta. 

O botijão possui isolamento a vácuo e capacidade de armazenamento de 30 

litros. É equipado com um aspersor dotado de um manômetro e duas válvulas de 

alívio para manter a pressão no interior do botijão dentro de uma faixa segura. Neste 

caso, a pressão máxima suportada pelo botijão é de 2 bar (informação do 

(5) (2) 

(3) 

(4) 

(1) 
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fabricante). Assim, durante os ensaios, as válvulas de alívio foram reguladas para 

abrirem com 1,8 bar (pressão de trabalho). A Figura 3.5 mostra uma das 

extremidades do aspersor, com o manômetro e as válvulas de alívio. 

Figura 3.5 – Manômetro e válvulas de alívio 

 

A Figura 3.6 mostra o aspersor fora do botijão. É possível identificar a 

entrada da mangueira de ar comprimido (1) e a saída para a mangueira isolada a 

vácuo que conduz o LN2 até o raque. 

Figura 3.6 – Aspersor for a do botijão 

 

O funcionamento do sistema consiste em fazer com que o ar comprimido 

entre no botijão, aumente sua pressão interna, fazendo com que o nitrogênio líquido 

seja impelido através do aspersor em direção à mangueira isolada a vácuo e 

posteriormente entregue à zona de corte. A Figura 3.7 ilustra o esquema de 

funcionamento do sistema. 

Manômetro 

Válvula 
de alívio 

(1) 
(2) 

Válvula 
de alívio 



32 

Figura 3.7 – Princípio de funcionamento do sistema de aplicação de LN2 

 

No raque foram instaladas duas válvulas de agulha para regular o fluxo de 

LN2, como mostra a Figura 3.8 (a). O raque foi posicionado em cima da torre elétrica 

do torno para que os bicos pudessem acompanhar a movimentação da ferramenta, 

como mostra a Figura 3.8 (b). 

Figura 3.8 – Raque fora (a) e em cima da torre elétrica do torno (b) 

 

Saída de LN2 para o rack 

Entrada de ar 
comprimido Aspersor 

(a) (b) 

Válvulas de 
agulha  

Isolamento a 

vácuo 
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A tubulação do raque foi feita de cobre com 3/16 polegadas de diâmetro. A 

Figura 3.9 mostra o posicionamento dos tubos em relação à ponta da ferramenta 

(apontados para as superfícies de saída e de folga da ferramenta de corte). 

Figura 3.9 – Posicionamento dos bicos de entrega de LN2 

 

Todo o nitrogênio líquido utilizado na pesquisa foi cedido pelo Laboratório de 

Criogenia do Departamento de Física Teórica e Experimental da UFRN. 

3.2.2 Rugosímetro 

A medição da rugosidade e a obtenção dos perfis de rugosidade da 

superfície usinada foram realizadas no Laboratório de Metrologia da UFRN com o 

uso de um rugosímetro da Taylor Hobson Surtronic 25, com resolução de 0,001 µm. 

3.2.3 Microdurômetro 

Para obtenção da dureza superficial, amostras da peça usinada foram 

submetidas a um ensaio de microdureza. Tais ensaios foram realizados no 

Laboratório do Grupo de Estudos em Tribologia e Integridade Estrutural da UFRN 

com o uso de um microdurômetro digital MV2000A da Pantec, com indentador 

Vickers. 
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3.2.4 Difratômetro de raios x 

Para medição da tensão residual superficial, amostras da peça usinada 

foram submetidas à difratometria de raios x (DRX) no Núcleo de Estudos de Petróleo 

e Energias Renováveis da UFRN. Neste caso, foi usado um difratômetro MAXima  

XRD-7000 da Shimadzu. 

3.2.5 Microscópios Ópticos 

Ao final de cada passe nos testes de usinagem, as ferramentas utilizadas 

foram levadas para um microscópio óptico digital USB Smile Optical BW 1008, no 

Laboratório de Manufatura da UFRN, para medição do desgaste de flanco.  

A morfologia dos cavacos obtidos em cada condição de teste também foi 

analisada por microscopia óptica. Para isso foi usado um microscópio óptico Eclipse 

AM 200, pertencente ao Laboratório de Caracterização Estrutural de Materiais da 

UFRN. 

3.2.6 Microscópio Eletrônico de Varredura – MEV 

Também foram feitas análises das arestas de corte num microscópio 

eletrônico de varredura para análise dos tipos e dos mecanismos de desgaste. 

Amostras da peça usinada e dos cavacos também foram levadas para o MEV para 

verificação da formação de camada modificada e análise dos cavacos. Para análise 

dos cavacos e das ferramentas após os testes iniciais de usinagem, foi utilizado um 

MEV modelo EVO MA 15 da ZEISS, no Laboratório de Caracterização Estrutural de 

Materiais da UFRN. Para a análise das amostras da peça e das arestas de corte ao 

fim de vida, foi usado um MEV modelo LMU – Vegas 3 da Tescan, no Laboratório de 

Pesquisa e Desenvolvimento da UFERSA. 

3.2.7 Máquina de corte, embutidora e politriz metalográfica 

As amostras da peça usinada e dos cavacos obtidos passaram por 

procedimentos prévios de corte, embutimento e polimento para posterior análise 

microscópica. Para tanto, foram usadas uma máquina de corte metalográfica 

Buehler IsoMet com disco diamantado, pertencente ao Laboratório de Cimentos da 

UFRN, uma embutidora metalográfica Arotec Pre 30Mi e uma politriz metalográfica 
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Arotec Aropol 2V, ambas pertencentes ao Laboratório de Caracterização de 

Materiais da UFRN. 

3.3 Procedimentos Experimentais 

3.3.1 Ensaios de usinagem 

Os ensaios de usinagem foram realizados com quatro condições diferentes 

de refrigeração: 

 A seco (SECO); 

 Com aplicação de LN2 na superfície de saída (SS); 

 Com aplicação de LN2 na superfície de folga (SF); 

 Com aplicação de LN2 nas superfícies de saída e de folga (SF/SS). 

A Figura 3.10 (a), (b) e (c) mostram o posicionamento do bico de descarga 

de LN2 para as condições SF, SS e SF/SS, respectivamente. 

Os parâmetros de usinagem utilizados foram baseados na literatura e nas 

indicações do fabricante do inserto. Os parâmetros de velocidade de corte, de 

avanço e de profundidade de corte foram mantidos constantes nos seguintes 

valores: 

= 170 /  

= 0,1 ⁄  

= 0,1  

Os ensaios foram divididos em duas etapas. Os primeiros testes tiveram por 

objetivo verificar a influência da condição de corte (a seco e com LN2) na integridade 

da superfície usinada, além de testar a rigidez do sistema de fixação da peça e 

adequação dos parâmetros de usinagem. Assim, a barra de aço D6 que foi usada 

como corpo de prova foi dividida em trechos de 25 mm de comprimento, conforme 

mostra a Figura 3.11, onde em cada trecho foi utilizada uma aresta de corte nova e 

uma condição de usinagem.  



36 

Figura 3.10 – Entrega de LN2 para cada condição de teste. (a) LN2 aplicado na superfície de 

folga (SF); (b) LN2 aplicado na superfície de saída (SS); (c) LN2 aplicado em ambas as 

superfícies (SF/SS) 

 

Para uniformizar a profundidade de corte, inicialmente foi dado um passe de 

correção com um inserto próprio para esta aplicação. 

Na segunda etapa, os testes de usinagem consistiram na continuação dos 

testes da primeira etapa, com as mesmas arestas de corte e parâmetros utilizados 

anteriormente, numa segunda barra. Neste caso, o objetivo foi investigar a vida da 

ferramenta para as quatro condições estudadas. O percurso de avanço utilizado 

para cada passe foi de 100 mm, correspondente a todo o comprimento útil do corpo 

de prova, como mostra a Figura 3.12. 

(a) 

(c) 

(b) 
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Figura 3.11 – Corpo de prova após ensaios de usinagem visando a caracterização da 

integridade da superfície usinada. Pode-se observar a divisão dos trechos para cada 

condição de teste 

 

Figura 3.12 – Corpo de prova após ensaios de usinagem visando à análise da vida da 

ferramenta 

 

3.3.2 Preparação de amostras do corpo de prova usinado 

Como o corpo de prova possuía dimensões físicas maiores do que as que a 

maioria dos equipamentos para análise admite (microdurômetro, MEV, DRX, por 

exemplo), após os testes de usinagem e medição da rugosidade, a peça foi cortada 

em pequenas amostras para que fosse possível a realização destas análises. 

SF SF/SS SS SECO 

25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 

100 mm 
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Neste caso, o corpo de prova foi levado para uma fresadora universal, onde 

foram feitos dois rasgos em “V”, utilizando um disco de corte diamantado, como 

mostra a Figura 3.13.  

Figura 3.13 – Corte do corpo de prova 

 

Depois de realizado os dois rasgos, obteve-se um corpo com o seguinte 

formato mostrado na Figura 3.14 (a). 

Figura 3.14 – Geometria obtida após o corte na fresadora (a) e divisão das seções (b) 

 

Durante o corte com o disco na fresadora teve-se o cuidado de não danificar 

a superfície da peça, além de se fazer o rasgo em “V” com dimensões suficientes 

para que as características da superfície das amostras não fossem afetadas pelo 

novo corte. 



39 

Após o corte na fresadora, o novo corpo resultante do rasgo em “V” pôde ser 

levado para uma máquina de corte metalográfica para secção de amostras menores. 

Nesta etapa foram feitos oito cortes, sendo quatro deles para separação das seções 

e mais quatro para o corte de cada seção ao meio, resultando em duas amostras 

para cada condição, como mostrado na Figura 3.14 (b). 

3.3.3 Preparação metalográfica das amostras usinadas 

Para cada condição, uma das amostras passou por um processo de 

preparação metalográfica para que sua seção transversal fosse analisada, com o 

objetivo de verificar uma possível formação de uma camada modificada. Além disso, 

cavacos recolhidos após os testes também passaram pelo processo de preparação 

metalográfica para análise de sua seção longitudinal. 

As amostras da peça e dos cavacos foram embutidas em baquelite numa 

embutidora metalográfica e, então, identificadas. Em seguida foram lixadas 

utilizando a seguinte sequência de granulometria de lixas: 

: 120 → 220 → 400 → 600 → 1200 

Após o lixamento, foram polidas em politriz metalográfica com pasta 

diamantada com granulometria de 1 µm e atacadas com Nital 3% por 10 s.  

3.3.4 Ensaios de rugosidade 

Após os testes de usinagem e antes do corte das amostras da peça, esta foi 

posicionada num desempeno para medição da rugosidade superficial e obtenção 

dos perfis de rugosidade, conforme mostra a Figura 3.15. 

Na medição da rugosidade foi utilizado um cut-off de 0,25 mm e um 

comprimento total de 1,25 mm, baseado no avanço utilizado durantes os testes de 

usinagem. 

Para cada trecho usinado, correspondente a uma determinada condição de 

corte, foram feitas 10 medições de rugosidade em pontos diferentes do corpo de 

prova (a peça era rotacionada), sempre no centro do percurso de avanço de cada 

condição. 
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Figura 3.15 – Ensaio de medição da rugosidade 

 

 Os parâmetros medidos foram o Ra (mais utilizado na usinagem, representa 

a média aritmética dos valores absolutos das ordenadas do afastamento dos pontos 

do perfil de rugosidade, em relação à linha média), o Rq (correspondente ao Ra, é o 

desvio médio quadrático, tendo maior confiabilidade), o Rz (é a média aritmética dos 

5 valores parciais de rugosidade, que corresponde à altura do ponto máximo e 

mínimo, sendo útil para verificação de picos ou vales atípicos) e o RSm (é a largura 

média dos elementos dos perfis de rugosidade, sendo útil para confirmar a 

periodicidade do perfil). 

3.3.5 Formação de camada modificada 

As amostras de cada condição de teste, preparadas metalograficamente, 

foram levadas para o MEV para análise da microestrutura da camada subsuperficial. 

O intuito desta análise foi verificar uma possível formação de uma camada 

modificada. 

3.3.6 Ensaios de microdureza 

Para analisar a influência do resfriamento criogênico na dureza superficial da 

peça usinada, as amostras passaram por um teste de microdureza. Durante os 

ensaios, foram feitas cinco indentações na superfície usinada destas amostras. A 

carga utilizada foi de 50 gf, com um tempo de indentação de 15 s. 



41 

3.3.7 Medição de tensão residual 

Para verificar a influência do fluido criogênico nas tensões residuais 

resultantes na superfície usinada, foi feita a medição destas. As amostras da peça 

foram submetidas à técnica de difratometria de raios x. Neste caso foram feitas 

medições na direção axial e radial.  

3.3.8 Análise dos cavacos 

Após os testes de usinagem, cavacos foram recolhidos para se verificar o 

padrão de deformação da microestrutura interna destes para cada condição de 

corte. Para tanto, as amostras dos cavacos preparadas metalograficamente foram 

submetidas à microscopia óptica e eletrônica de varredura. 

3.3.9 Tipos e mecanismos de desgaste nas arestas de corte 

Após os testes iniciais, as ferramentas de corte foram submetidas à 

microscopia eletrônica de varredura para análise dos tipos de desgaste e medição 

do desgaste de flanco.  

 Posteriormente, para a segunda etapa, o monitoramento do desgaste ao 

longo da vida das ferramentas foi feito por microscopia óptica e, ao final da vida, os 

insertos foram submetidos à microscopia eletrônica de varredura para uma 

investigação mais detalhada a respeito dos tipos de desgaste e seus mecanismos. 

O critério de fim de vida estabelecido foi de 250 µm de desgaste de flanco. 

Tal valor foi escolhido baseado em outros trabalhos já realizados (XAVIER et al., 

2011; KRAMER, et al., 2014). 

Durante a medição do desgaste de flanco, a superfície de folga da ferramenta 

foi posicionada perpendicularmente ao eixo do microscópio, para medição correta do 

desgaste, conforme mostra a Figura 3.16. 
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Figura 3.16 – Microscópio óptico digital USB Smile Optical BW 1008, usado para medição 

do desgaste de flanco das ferramentas 

 

3.3.10 Análise de viabilidade econômica 

Ao final dos ensaios de usinagem e das análises citadas anteriormente, foi 

realizado um estudo sobre a viabilidade econômica da refrigeração criogênica em 

comparação com a usinagem a seco, baseado nos experimentos realizados. Para 

tanto, foi considerado o tempo de usinagem, os insumos e os equipamentos 

utilizados em cada condição. 

Para as condições criogênicas foram consideradas as ferramentas, a 

energia elétrica e o LN2 como insumos, e o sistema de aplicação de nitrogênio como 

custos fixos. Já para a condição a seco, apenas as ferramentas de corte foram 

consideradas como insumos. 
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4 Resultados e discussão 

Este capítulo descreve os resultados a partir dos testes descritos no item 

Materiais e Métodos. Para facilitar a compreensão, o capítulo está divido em sete 

tópicos: 4.1 Tipos e mecanismos de desgaste das ferramentas, 4.2 Rugosidade, 4.3 

Microdureza, 4.4 Camada modificada, 4.5 Tensão residual, 4.6 Análise dos cavacos 

e 4.7 Viabilidade econômica.  

4.1 Tipos e mecanismos de desgaste das ferramentas 

4.1.1 Resultados obtidos nos primeiros ensaios (após Lf = 25 mm) 

As Figuras 4.1 a 4.4 mostram as imagens de MEV das arestas de corte 

ensaiadas após os primeiros testes (tempo de usinagem = 0,58 min), destinados à 

avaliação da qualidade da superfície usinada.  

Figura 4.1 – Condição da ponta da ferramenta após Lf = 25 mm (SECO) 

 

Figura 4.2 – Condição da ponta da ferramenta de corte após Lf = 25 mm (SF) 
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Figura 4.3 – Condição da ponta da ferramenta de corte após Lf = 25 mm (SS) 

 

Figura 4.4 – Condição da ponta da ferramenta de corte após Lf = 25 mm (SF/SS). 

 

Como as ferramentas possuíam um alto raio de ponta (rƐ = 1,2 mm) em 

relação à profundidade de corte utilizada (ap = 0,1 mm), o desgaste ocorreu próximo 

do nariz da ferramenta (VBC). 

As Figuras 4.1 a 4.4 evidenciam a ocorrência de desgaste de flanco e de 

cratera para todas as condições estudadas. Pôde-se perceber uma leve redução do 

desgaste de flanco e de cratera quando ocorreu a usinagem com a aplicação de 

LN2, como pode ser observado através das Figuras 4.5 a 4.8, que apresentam 

valores do desgaste de flanco medidos para cada condição de teste. Esta redução 

no desgaste através da usinagem criogênica também foi mostrada por Kaynak et al. 

(2015), no torneamento de ligas de titânio com ferramentas de metal duro e por 

Xavier et al. (2011), na usinagem do aço ABNT 52100 com insertos de PCBN. 
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Figura 4.5 – Valor de desgaste de flanco da ferramenta após Lf = 25 mm (SECO) 

 

Figura 4.6 – Valor de desgaste de flanco da ferramenta após Lf = 25 mm (SF) 

 

Figura 4.7 – Valor de desgaste de flanco da ferramenta após Lf = 25 mm (SS) 
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Figura 4.8 – Valor do desgaste de flanco da ferramenta após Lf = 25 mm (SF/SS) 

 

Pôde-se também observar a presença de material aderido, em maior ou 

menor quantidade, principalmente na região da cratera mais afastada da ponta da 

ferramenta para todas as condições de teste.  

As Figuras 4.9 a 4.12 apresentam imagens da região da cratera, juntamente 

com espectros de EDS obtidos em pontos específicos. É possível verificar uma 

quantidade menor de material aderido para a condição SECO e uma maior 

quantidade para as condições de teste com LN2. Na Figura 4.9, por exemplo, pode-

se perceber a ausência de picos de Cr (ou de outros elementos somente presentes 

no material da peça, como Mn e Si) no ponto analisado da cratera para a condição 

SECO, enquanto que o mesmo elemento aparece em todos os demais espectros 

mostrados nas Figuras 4.10 a 4.12 para as demais condições.  

Figura 4.9 – Desgaste da ferramenta e análise de EDS para a condição a SECO 
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Figura 4.10 – Desgaste da ferramenta e análise de EDS para a condição SF 

  

Figura 4.11 – Desgaste da ferramenta e análise de EDS para a condição SS 
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Figura 4.12 – Desgaste da ferramenta e análise de EDS para a condição SF/SS 

 

 

Pode-se também observar a presença de Ti no espectro de todos os pontos 

analisados nas Figuras 4.9 a 4.12, mesmo naqueles sobre regiões que aparentam 

serem compostas, em grande parte, por material da peça que se aderiu à cunha da 

ferramenta durante a usinagem. Como o titânio é um elemento presente 

exclusivamente na composição da ferramenta, pode-se inferir que as crateras 

observadas nas imagens anteriores tenham se originado sob forte influência de 

mecanismos de desgaste adesivo e/ou difusivo. Estes mecanismos promovem o 

“arrancamento” de átomos/partículas do inserto na região do chanfro, e as empurrou 

para a periferia da cratera, na região onde o cavaco perde contato com a ferramenta 

de corte. 
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4.1.2 Resultados obtidos nos testes de desgaste da ferramenta 

Na segunda etapa, o monitoramento do desgaste foi feito até o fim de vida 

da ferramenta. A Figura 4.13 mostra a evolução do desgaste de nariz (VBC) da 

aresta para cada condição de teste em função do percurso de avanço. Importante 

salientar que a primeira passada corresponde a um Lf = 25 mm e as demais a 100 

mm.  

Figura 4.13 – Comportamento do desgaste de flanco 

 

É possível perceber a presença dos três estágios de desgaste (I – desgaste 

inicial acelerado, II – estabilização do desgaste e III – fim de vida da ferramenta) 

para todas as condições. Além disso, a usinagem a seco promoveu uma maior taxa 

de desgaste em relação às condições criogênicas. Estes resultados são 

semelhantes aos apresentados por Xavier et al. (2011), no torneamento do aço 

ABNT 52100, com ferramentas de PCBN. 

A Figura 4.14 mostra as imagens do flanco das arestas de corte para todas 

as condições de corte, com exceção do passe 1, que já foi mostrado anteriormente 

(Lf = 25 mm). Percebe-se que no passe 6 (Lf = 525 mm), o desgaste de flanco da 

ferramenta para a condição SECO atingiu o critério de fim de vida adotado (250 µm). 

A partir daí, deu-se sequência somente com as condições criogênicas. Ao chegar ao 

8º passe (Lf = 725 mm), as ferramentas das condições SF e SS atingiram o critério 

de fim de vida e apenas a condição SF/SS chegou ao 9º passe (Lf = 825 mm). 
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Figura 4.14 – Monitoramento do desgaste de flanco 

 

 

A imagens da Figura 4.14 confirmam a menor taxa de desgaste 

proporcionada pelas condições criogênicas em relação à condição a seco, com um 

padrão de desgaste parecido ao apresentado por Pusavec et al. (2015), na 

usinagem de ligas de NiTi. 

A Figura 4.15 mostra o gráfico do tempo de usinagem em função de cada 

condição de teste. Observa-se que, com qualquer condição em que houve aplicação 

SF/SS SECO SF SS Passe - Lf 

3 – 225 mm 

2 – 125 mm 

5 – 425 mm 

4 – 325 mm 

6 – 525 mm 

7 – 625 mm 

8 – 725 mm 

9 – 825 mm 
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de LN2, a vida da ferramenta foi maior em comparação com a condição a seco. 

Embora as condições SF e SS tenham usinado o mesmo percurso de avanço (Lf = 

725 mm), os tempos de usinagem foram diferentes, pois os ensaios foram realizados 

em sequência e utilizando a mesma barra. Para manter a velocidade de corte 

constante, a rotação da peça e, consequentemente, a velocidade de avanço eram 

aumentadas. 

Comparando-se com a condição SECO, a condição SF proporcionou um 

aumento de vida da ferramenta de corte de 33,60%; 36,78% para a condição SS e 

53,86% para a condição SF/SS. 

Figura 4.15 – Tempo de usinagem para cada condição 

 

Estes resultados mostram que a aplicação de LN2 contribui para a redução 

da taxa de desgaste da aresta de corte e um consequente prolongamento de sua 

vida. Xavier et al. (2011) encontraram resultados semelhantes na usinagem 

criogênica do aço ABNT 52100 com insertos de PCBN. Os autores sugerem que tal 

melhoria se deu pelo fato do LN2 reduzir consideravelmente a temperatura do 

processo, mantendo a resistência à abrasão e à difusão da ferramenta em níveis 

superiores àqueles encontrados para a usinagem a seco. Bicek et al. (2012) também 

observaram redução no desgaste das arestas de corte de PCBN na usinagem 

criogênica do aço ABNT 52100, porém de apenas 15% em comparação com a 

condição a seco. Neste caso, os autores relatam que foram observadas vibrações 

excessivas durante o processo de corte com resfriamento criogênico, intensificadas 

pela geometria da ferramenta altamente negativa. Tais fenômenos impulsionavam o 

desgaste inicial da aresta de corte nesta condição devido ao aumento da fragilidade 

dos insertos de PCBN com a diminuição da temperatura. Após o desgaste inicial e, 
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consequente, alteração da geometria da ferramenta na região de contato com a 

peça, a taxa de desgaste caiu consideravelmente para a condição criogênica, 

enquanto que para a condição a seco, a mesma foi acelerada pela difusão. Com 

isso, os autores sugeriram que para condições de corte críticas, como é o caso da 

usinagem criogênica de aços endurecidos, a geometria da ferramenta representa um 

fator importante, podendo influenciar fortemente na taxa de desgaste. Kaynak et al. 

(2015) também obtiveram resultados expressivos na vida da ferramenta quando da 

usinagem criogênica de ligas de NiTi com ferramentas de metal duro, obtendo um 

tempo de usinagem mais do que o dobro em relação à condição a seco, devido à 

redução do desgaste difusivo proporcionado pela diminuição da temperatura. 

 Análise das áreas desgastadas das ferramentas de corte ao final dos 

testes de vida 

As Figuras 4.16 a 4.19 mostram imagens de MEV das arestas de corte das 

ferramentas testadas. 

Figura 4.16 – Ferramenta da condição SECO: superfície de folga (a) e de saída (b) 

 

(a) 

(b) 
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Figura 4.17 – Ferramenta da condição SF: superfície de folga (a) e de saída (b) 

 

Figura 4.18 – Ferramenta da condição SS: superfície de folga (a) e de saída (b) 

 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 
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Figura 4.19 – Ferramenta da condição SF/SS: superfície de folga (a) e de saída (b) 

 

As Figuras 4.16 a 4.19 mostram que os tipos de desgaste presentes em 

todas as condições foram o desgaste de flanco e o de cratera. Estes resultados são 

semelhantes aos obtidos por Arsecularatne et al. (2006), na usinagem a seco do aço 

ABNT D2, e por Bonfá (2013), que usinou o aço ABNT D6 com aplicação de MQF, 

ambos com ferramentas de PCBN.  

Também se pode observar que a região desgastada apresenta-se isenta de 

lascamentos ou trincas para todas as condições de teste. Normalmente, estes tipos 

de avarias são comuns na usinagem de materiais endurecidos com ferramentas 

ultraduras, em que o sistema de fixação apresenta rigidez insuficiente, motivando 

vibrações indesejadas. Esta constatação é importante, pois em alguns casos, na 

usinagem de materiais com elevada fração volumétrica de carbonetos com 

ferramentas de PCBN, o lascamento foi o fator determinante no fim de vida da 

ferramenta, como mostrado por Nayak e Sehgal (2015), na usinagem a seco do aço 

ABNT D6. 

(a) 

(b) 
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A Figura 4.19 mostra a presença de microlascamento (lascamento menor 

que o critério de fim de vida – 250 µm), para a condição SF/SS. Em todas as 

condições, as arestas de corte foram fragilizadas devido à alteração da geometria da 

ferramenta causada pelo intenso desgaste de cratera. Como a condição SF/SS 

obteve o maior tempo de usinagem, apresenta uma aresta de corte remanescente 

mais aguda (menor ângulo de cunha), favorecendo o surgimento de 

microlascamentos.  

A partir da análise da região do flanco das arestas de corte nas Figuras 4.16 

a 4.19, observa-se claramente os sulcos na direção perpendicular à aresta de corte. 

Estes sulcos se formam a partir do contato do flanco da ferramenta com a peça em 

usinagem que, dotada de carbonetos duros em sua microestrutura, promove o 

desgaste abrasivo da superfície de folga do inserto. Além disso, devido ao aumento 

de temperatura durante o processo, partículas de CBN são dissociadas do material 

aglomerante, sendo arrastadas sobre a própria ferramenta, contribuindo para a 

abrasão. Este desgaste abrasivo no flanco de ferramentas de PCBN também foi 

observado em vários outros trabalhos na usinagem de aço D2, D6 e de ferro fundido 

branco (ARSECULARATNE et al., 2006; BONFÁ, 2013; BOING et al., 2010). Porém, 

as marcas abrasivas para as condições criogênicas (SF, SS e SF/SS) não são tão 

intensas comparadas as da condição a seco. A maior temperatura gerada na 

usinagem a seco promove a redução da resistência à abrasão da ferramenta, 

proporcionando ação mais severa do mecanismo abrasivo. Xavier et al. (2011) 

também encontraram o mecanismo de desgaste abrasivo mais severo nas 

ferramentas de PCBN na usinagem a seco do aço ABNT 52100, em relação a 

condição criogênica. 

Já no chanfro das ferramentas, a presença de uma porção considerável de 

material aderido sugere que o mecanismo de desgaste por attrition (adesão + 

arrancamento de partículas duras + arrastamento dessas partículas duras por sobre 

a superfície da ferramenta) tenha contribuído de forma decisiva na formação da 

cratera observada. Apesar de não se notar evidências de sulcos como aqueles 

observados na região do desgaste de flanco, não se pode descartar a possibilidade 

de ocorrência de desgaste por abrasão, visto a grande quantidade de carbonetos 

duros presentes na microestrutura do material usinado. Um outro mecanismo de 

desgaste importante a ser considerado é a difusão. Nayak e Sehgal (2015) e Bicek 
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et al. (2012) mostraram que o mecanismo de desgaste difusivo é um importante 

agente promotor do desgaste de cratera na usinagem do aço D6 e 52100, 

respectivamente, com ferramentas de PCBN. 

Para a condição a seco, a parcela de material aderido na cratera da 

ferramenta é muito maior em comparação com as condições criogênicas. Este 

resultado é análogo ao obtido por Bonfá (2013) em insertos de PCBN, na usinagem 

do aço D6 com aplicação de MQF, para elevados parâmetros de usinagem (vC = 

310-340 m/min e f = 0,15 mm/rot). Para parâmetros semelhantes aos utilizados 

nesta pesquisa, Nayak e Sehgal (2015) relataram a formação de aresta postiça de 

corte para a usinagem a seco do aço D6, nas ferramentas de PCBN. Com isso, 

percebe-se que a aplicação de LN2 diminui a interação química entre os materiais da 

peça e da ferramenta, reduzindo a ação dos mecanismos difusivos e adesivos, 

contribuindo para a menor taxa de desgaste das ferramentas e maior tempo de 

usinagem.   

4.2 Rugosidade 

Os valores obtidos nos ensaios de rugosidade (Ra, Rq e Rz) em cada uma 

das 10 medições realizadas para cada condição, além de suas respectivas médias e 

desvios-padrão amostrais, são mostrados nas Tabelas 4.1 – 4.3. 

Tabela 4.1 – Valores de rugosidade Ra para cada condição de teste 

 Ra 

 SECO SF SS SF/SS 

E
n

sa
io

s 
d

e
  

R
u

g
o

si
d

a
d

e 
 (

µ
m

) 

1 0,2909 0,2017 0,1767 0,2126 

2 0,2730 0,1833 0,2128 0,1832 

3 0,2656 0,1999 0,1930 0,1736 

4 0,3385 0,2285 0,1880 0,1885 

5 0,3360 0,2165 0,1658 0,1830 

6 0,3206 0,1763 0,1783 0,1723 

7 0,3224 0,2012 0,1793 0,1379 

8 0,3047 0,2066 0,2015 0,1458 

9 0,2442 0,1741 0,1796 0,1963 

10 0,3319 0,1697 0,2094 0,1929 

 
Média (µm) 0,3028 0,1958 0,1884 0,1786 

Desvio-padrão (µm) 0,0329 0,0194 0,0154 0,0226 
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Tabela 4.2 – Valores de rugosidade Rq para cada condição de teste 

 Rq 

 SECO SF SS SF/SS 

E
n

sa
io

s 
d

e
  

R
u

g
o

si
d

a
d

e 
 (

µ
m

) 

1 0,3513 0,2546 0,2132 0,2570 

2 0,3305 0,2413 0,2536 0,2206 

3 0,3237 0,2580 0,2300 0,2145 

4 0,3902 0,2809 0,2286 0,2301 

5 0,3851 0,2765 0,1966 0,2187 

6 0,3682 0,2308 0,2214 0,2163 

7 0,3708 0,2530 0,2142 0,1739 

8 0,3567 0,2608 0,2379 0,1880 

9 0,2979 0,2255 0,2156 0,2337 

10 0,3823 0,2149 0,2448 0,2348 

 
Média (µm) 0,3557 0,2496 0,2256 0,2188 

Desvio-padrão (µm) 0,0301 0,0215 0,0169 0,0237 

Tabela 4.3 – Valores de rugosidade Rz para cada condição de teste 

 Rz 

 SECO SF SS SF/SS 

E
n

sa
io

s 
d

e
  

R
u

g
o

si
d

a
d

e 
 (

µ
m

) 

1 1,4433 1,1000 0,8900 1,1100 

2 1,3700 1,0467 0,9867 0,9267 

3 1,4000 1,0367 0,8967 0,8967 

4 1,5300 1,1267 0,9833 0,9467 

5 1,4133 1,1267 0,7700 0,9267 

6 1,4033 0,9300 1,0000 0,9500 

7 1,3800 1,0833 0,8967 0,7900 

8 1,4900 1,1700 0,9733 0,8367 

9 1,2367 0,9933 0,8333 0,9500 

10 1,5300 0,9100 0,9667 0,9867 

 
Média (µm) 1,4197 1,0523 0,9197 0,9320 

Desvio-padrão (µm) 0,0870 0,0864 0,0759 0,0857 

 

Através da análise dos dados mostrados nas Tabelas 4.1 a 4.3, 

considerando as médias e seus respectivos desvios-padrão, percebe-se uma 

tendência de diminuição em todos os parâmetros de rugosidade mostrados, quando 

se usina com aplicação de nitrogênio líquido nas três condições (SF, SS e SF/SS) 

em comparação com a condição a seco. Esta tendência fica visualmente mais clara 

com a análise dos gráficos mostrados nas Figuras 4.20 a 4.22.  
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Figura 4.20 – Variação do parâmetro Ra para cada condição de teste 

 

Figura 4.21 – Variação do parâmetro Rq para cada condição de teste 

 

Figura 4.22 – Variação do parâmetro Rz para cada condição de teste 
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Em valores percentuais, a diminuição dos parâmetros (Ra, Rq e Rz) das 

condições criogênicas em comparação com a condição a seco foi em torno de 25% 

a 40%. A Tabela 4.4 mostra a redução de cada parâmetro em cada condição. 

Tabela 4.4 – Redução percentual dos parâmetros de rugosidade das condições criogênicas 

em comparação com a condição a seco 

 Parâmetros 

Ra Rq Rz 

Redução percentual em 

relação à condição SECO 

SF 35,34% 29,81% 25,85% 

SS 37,76% 36,57% 35,31% 

SF/SS 41,01% 38,49% 34,35% 

 

Apesar de fornecer informações importantes de tendência da variação dos 

parâmetros de rugosidade em função da condição de teste, a análise apresentada 

anteriormente está baseada em valores médios, desconsiderando a dispersão dos 

resultados.  

Assim, pode-se apresentar uma análise mais estatisticamente confiável 

baseada no intervalo de confiança (IC) para a média populacional (µ), sendo neste 

caso os parâmetros de rugosidade (Ra, Rq e Rz) as variáveis aleatórias, 

considerando que os valores se distribuem normalmente. 

Neste caso, os limites do intervalo de confiança foram obtidos através da 

Expressão 2, considerando que as variáveis aleatórias têm uma distribuição              

t-Student (MONTGOMERY; RUNGER, 2012). 

̅ −  
√

<  <  ̅  + 
√

                                    (2) 

Onde: 

 ̅ - média amostral da variável aleatória (rugosidade) para cada 

condição específica; 

   - tamanho da amostra. Neste caso, tem-se: 

= 10 
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  - valor da variável t da distribuição t-Student com 9 graus de 

liberdade e nível de confiança de 95%. Assim: 

= 2,26 

   -  desvio padrão amostral para cada condição específica. 

A Tabela 4.5 apresenta um resumo dos valores calculados dos limites 

inferior e superior para cada condição de teste e parâmetro de rugosidade e as 

Figuras 4.23 a 4.25 mostram estes mesmos resultados em forma de gráfico. Neste 

caso, o comprimento vertical das barras representa a largura dos intervalos. 

Tabela 4.5 – Intervalos de confiança para a média populacional do parâmetro de rugosidade 

Ra, Rq e Rz 

 IC (µm) 

Limite Inferior Limite Superior 

Ra 

SECO 0,2793 0,3263 

SF 0,1819 0,2097 

SS 0,1774 0,1994 

SF/SS 0,1624 0,1948 

Rq 

SECO 0,3342 0,3772 

SF 0,2342 0,2650 

SS 0,2135 0,2377 

SF/SS 0,2018 0,2358 

Rz 

SECO 1,3575 1,4819 

SF 0,9905 1,1141 

SS 0,8654 0,9740 

SF/SS 0,8706 0,9933 
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Figura 4.23 – Representação gráfica do intervalo de confiança para Ra em função da 

condição de corte 

 

Figura 4.24 – Representação gráfica do intervalo de confiança para Rq em função da 

condição de corte 
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Figura 4.25 – Representação gráfica do intervalo de confiança para Rz em função da 

condição de corte 

 

Fazendo-se uma análise dos resultados da Tabela 4.5 e das Figuras 4.23 a 

4.25, percebe-se que os limites em que há 95% de probabilidade do valor da média 

populacional dos parâmetros de rugosidade estar contidos para as condições de 

usinagem com aplicação de LN2, estão fora da margem em que pode estar presente 

a média populacional dos parâmetros de rugosidade considerados para a condição 

SECO. Assim, pode-se afirmar, com um nível de confiança de 95%, que há uma 

diferença estatística entre as médias populacionais das variáveis aleatórias, 

mostrando uma diminuição nos valores de Ra, Rq e Rz para as condições 

criogênicas quando estas são comparadas com a condição a seco.  

Assim, a partir dos parâmetros estudados, percebe-se que a aplicação de 

LN2 na usinagem do aço ABNT D6 temperado e revenido foi capaz de reduzir a 

rugosidade da superfície usinada, já que para Ra, Rq e Rz, os valores encontrados 

foram de 25% a 40% menores em relação à condição a seco. 

Os resultados encontrados estão em concordância com outros trabalhos 

anteriores. Pusavec et al. (2011) mostraram menores valores de Ra para a 

usinagem de Inconel 718, com ferramentas de metal duro, comparando a condição 

(µ
m

) 
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criogênica com a condição a seco. Umbrello et al. (2012) encontraram valores de Ra 

semelhantes aos obtidos nesta pesquisa, com parâmetros de corte bem próximos 

(vC = 150 m/min e f = 0,075 mm/rot), sendo a rugosidade 35% menor com aplicação 

de LN2 em comparação com a condição a seco no torneamento do aço 52100 com 

ferramentas de PCBN. Bonfá (2013) obteve valores de Ra, Rq e Rz menores, 

utilizando avanço de 0,05 mm/rot, na usinagem do aço D6 com aplicação de MQF, 

em relação à condição a seco, com insertos de PCBN. Os autores justificam este 

resultado pela menor temperatura que a aplicação de MQF proporcionou, resultando 

num menor desgaste das arestas de corte. 

Então, segundo a literatura, tal melhoria na rugosidade da peça com o uso 

de refrigeração criogênica pode ser atribuída à menor taxa de desgaste da 

ferramenta de corte em comparação à usinagem a seco, além de evitar uma 

possível formação de APC (KAYNAK et al., 2014). 

Porém, para verificar se a diminuição da rugosidade com o uso de 

refrigeração criogênica foi realmente relevante no que se refere à aplicação do 

componente usinado, é importante identificar em quais classes de rugosidade do 

sistema “N” (Figura 4.26), presentes nas normas NBR 8404:1984 e ISO 1302:2002, 

se encontram os valores de Ra obtidos. 

Figura 4.26 – Classes de Rugosidade 

 

Fonte: NBR 8404 (1984) 

De acordo com Whitehouse (2003), a classificação mostrada na Figura 4.26 

está fundamentada na funcionabilidade da superfície, em que as classes configuram 

suas aplicações. Percebe-se que o processo de torneamento de materiais 

endurecidos normalmente é capaz de produzir valores de rugosidade que 

correspondem às classes N5, N6 e N7. 

Analisando os valores de Ra obtidos neste trabalho com as classes da 

Figura 4.26, percebe-se que para condição a seco (Ra = 0,3028 µm), a rugosidade 

da superfície usinada está contida dentro da melhor classe esperada para o 
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torneamento duro, classe N5. Já com utilização de LN2, com os valores de 

rugosidade encontrados [Ra = 0,1958 (SF); 0,1884 (SS) e 0,1786 (SF/SS)], as 

superfícies usinadas podem ser utilizadas numa classe inferior às que normalmente 

são obtidas na operação de torneamento duro, a classe N4. Estes resultados 

também foram obtidos por Umbrello et al. (2012), com a rugosidade de superfície 

usinada na classe N5 para a condição a seco e N4 para a condição criogênica, tanto 

para velocidade de corte igual a 150 m/min como para 250 m/min, no torneamento 

do aço ABNT 52100. 

As Figuras 4.27 a 4.30 mostram os perfis de rugosidade obtidos a partir das 

superfícies usinadas para cada condição de teste. 

Figura 4.27 – Perfil de rugosidade para a condição SECO 

 

Figura 4.28 – Perfil de rugosidade para a condição SF 
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Figura 4.29 – Perfil de rugosidade para a condição SS 

 

Figura 4.30 – Perfil de rugosidade na condição SF/SS 

 

Ao analisar os perfis de rugosidade, percebe-se um maior valor entre os 

picos e vales para a condição a seco em comparação com as demais condições, 

além de não ser possível observar defeitos significativos nas superfícies, 

confirmando os valores mostrados anteriormente. 

Além disso, de acordo com Waikar e Guo (2008), o movimento relativo da 

operação de torneamento proporciona a formação do perfil de rugosidade periódico, 

ficando evidente as marcas de avanço da ferramenta na superfície usinada. O perfil 

periódico é claramente observado na condição a seco, ocorrendo uma variação na 

frequência e amplitude dos picos e vales para as condições com LN2, tornando o 

perfil de rugosidade misto (parcialmente periódico). O fator que pode confirmar o 

surgimento do perfil de rugosidade misto é parâmetro RSm (largura média dos 

elementos do perfil de rugosidade), que indica a frequência da formação de picos e 

vales na superfície usinada. Nas operações de torneamento, o valor do RSm é muito 

próximo do avanço por rotação utilizado (neste caso,  = 0,1 mm/rot). A Tabela 4.6 

mostra os valores de RSm obtidos em cada condição de teste. Pode-se confirmar a 

formação de perfil periódico para a condição a seco, com valor de RSm muito 
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próximo do avanço utilizado. Para as condições com aplicação de LN2, foram obtidos 

valores menores de RSm, indicando um perfil de rugosidade misto. Com isso, 

sugere-se que a fragilidade do material da peça usinada, que é intensificada com 

aplicação de LN2, contribua para a geração do perfil de rugosidade. 

Tabela 4.6 – Valores de rugosidade RSm para cada condição 

 RSm 

 SECO SF SS SF/SS 

E
n

sa
io

s 
d

e
  

R
u

g
o

si
d

a
d

e 
 (

µ
m

) 

1 0,0945 0,0668 0,0375 0,0481 

2 0,0976 0,0554 0,0548 0,0621 

3 0,1010 0,0561 0,0479 0,0587 

4 0,1010 0,0588 0,0398 0,0489 

5 0,1012 0,0466 0,0351 0,0419 

6 0,0991 0,0753 0,0417 0,0524 

7 0,1033 0,0519 0,0428 0,0635 

8 0,1008 0,0535 0,0411 0,0562 

9 0,1022 0,0813 0,0403 0,0502 

10 0,1000 0,0571 0,0551 0,0450 

 
Média (mm) 0,1001 0,0603 0,0436 0,0527 

Desvio-Padrão (mm) 0,0025 0,0109 0,0068 0,0072 
 

Boing (2010) mostrou que na usinagem de ferro fundido branco com 

ferramentas de PCBN, tanto no corte contínuo como no corte interrompido, no inicio 

de vida das ferramentas foram gerados perfis de rugosidade mistos. O autor justifica 

este fenômeno pelo fato do material usinado possuir uma alta fração volumétrica de 

carbonetos em sua microestrutura. Pela ação da ferramenta, uma fração de 

carbonetos fragmentados durante a formação dos cavacos permanece na superfície 

usinada, influenciando o perfil de rugosidade. Já ao fim de vida das ferramentas, 

foram gerados perfis de rugosidade periódicos. Com isso, o autor sugeriu que a 

alteração da geometria da ferramenta causada pelo desgaste de flanco e de cratera 

e, o consequente aumento de temperatura, faz com que a fragmentação dos 

carbonetos não ocorra com a mesma eficiência. 

Portanto, tem-se uma evidencia de que, como a usinagem criogênica reduz 

a temperatura e a altera a fragilidade da superfície usinada, a maior fragmentação 

dos carbonetos tenha ocorrido para as condições criogênicas e contribuído para a 

formação dos perfis de rugosidade. 
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4.3 Microdureza 

Os valores de microdureza da superfície usinada ao final dos testes, 

juntamente com suas respectivas médias e desvios-padrão amostrais, são 

mostrados na Tabela 4.7. 

Tabela 4.7 – Valores de microdureza para cada condição de teste 

 SECO SF SS SF/SS 

M
ic

ro
d

u
re

za
  

(H
V

) 
– 

5
0

 g
f 

1 630,7 756 784 793,1 

2 693,5 724 723 821,3 

3 678,8 793,1 716,6 831 

4 700,8 724 701,1 784 

5 695 708 749,1 831,1 

 
Média (µm) 679,76 741,02 734,76 812,12 

Desvio-Padrão (µm) 28,6 33,9 32,5 22,1 
 

Através da análise dos dados mostrados na Tabela 4.7, considerando as 

médias e seus respectivos desvios-padrão, percebe-se uma tendência de aumento 

na microdureza quando se usina com aplicação de nitrogênio líquido em 

comparação com a usinagem a seco. Essa tendência fica visualmente clara com a 

análise da Figura 4.31.  

Figura 4.31 – Microdureza da superfície usinada nas quatro condições de teste 

 

Em valores percentuais, o aumento da microdureza Vickers em comparação 

com a condição SECO foi em torno de 8% para SF e SS, e de 19% para SF/SS, 

considerando os valores médios obtidos a partir das cinco medições feitas para cada 

condição. 
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A Tabela 4.8 mostra os limites inferiores e superiores do intervalo de 

confiança com 95% de chance de conter as médias populacionais das microdurezas. 

A Figura 4.32 mostra o gráfico dos intervalos de confiança para cada condição 

usinada, onde o comprimento vertical das hastes representa a largura dos intervalos. 

Tabela 4.8 – Intervalo de confiança para a média populacional 

 IC (µm) 

Limite Inferior Limite Superior 

Ra 

SECO 644 715 

SF 699 783 

SS 694 775 

SF/SS 784 840 

Figura 4.32 – Intervalo de confiança para microdureza 

 

Fazendo uma análise dos valores da Tabela 4.8 e da Figura 4.32, verifica-se 

que o limite inferior do IC que possui 95% de chance de conter a média populacional 

da microdureza para a condição SF/SS, está acima do limite superior do IC de todas 

as outras condições. Com isso, confirma-se que para esta condição foi promovido o 

maior valor de microdureza. Para as demais condições, os IC possuem faixas em 

comum. Com isso, embora as médias mostrem uma tendência de maior microdureza 

para as condições SF e SS em relação à condição SECO, não é possível afirmar, 

estatisticamente, que existe diferença entre os valores. 
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Além disso, o corpo de prova utilizado durante os testes de usinagem foi 

obtido com uma dureza de aproximadamente 633 HV, conforme Anexo A. Com isso, 

nota-se um aumento na dureza superficial do corpo de prova para todas as 

condições estudadas. 

Pusavec et al. (2011) mostraram valores dureza superficial maiores para a 

condição criogênica em relação à condição a seco, após a usinagem de Inconel 718, 

com ferramentas de metal duro. Kaynak et al. (2015) também encontraram valores 

de microdureza maiores para as condições criogênicas em relação à condição a 

seco, para ligas de NiTi, além de maior valor para a condição a seco em 

comparação com a dureza do corpo de prova como recebido. Bicek et al. (2012) 

também mostraram um aumento de 10-15% na microdureza do aço 52100 

normalizado, usinado criogenicamente com ferramentas de PCBN, em comparação 

com a condição a seco.  

Os resultados mostram que a usinagem e o tipo de refrigeração influenciam 

na dureza superficial da peça. A deformação plástica inerente ao processo faz com 

que a superfície da peça seja encruada e resulte numa dureza superficial maior do 

que a da superfície original. Essa deformação em menores temperaturas faz com 

que o efeito do encruamento ganhe força. Como a usinagem criogênica reduz 

drasticamente a temperatura do processo em relação à usinagem a seco, tem-se 

uma dureza superficial maior (KAYNAK et al., 2014). 

Além disso, caso a refrigeração criogênica diminua a temperatura do 

processo, mas não o suficiente para reduzi-la abaixo da temperatura de 

recristalização do material, o processo levará à formação de grãos menores em 

comparação com a usinagem a seco. Umbrello et al. (2012) mostraram que para 

ambas as condições (criogênica e a seco), as amostras de aço 52100 apresentaram 

refinamento de grão pós usinagem, mas que a condição criogênica promoveu grãos 

menores após a fase de recristalização (em torno de 12 nm) em relação à condição 

a seco (em torno de 17 nm), apresentando maior dureza superficial. 

Normalmente, uma maior dureza superficial é favorável, sendo, em alguns 

casos, realizadas técnicas de pós-usinagem que visam o aumento desta 

propriedade, aumentando a resistência ao desgaste e, consequentemente, a vida útil 

do componente (PUSAVEC et al., 2011). 
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4.4 Tensão residual 

As Figuras 4.33 e 4.34 mostram os valores das tensões residuais na direção 

axial e radial para cada condição estudada. Os valores negativos representam 

tensões residuais de compressão. 

Figura 4.33 – Tensão residual medida na direção axial em cada condição testada 

 

Figura 4.34 – Tensão residual medida na direção radial em cada condição testada 

 

Através dos valores das Figuras 4.33 e 4.34, nota-se que para todas as 

condições, em ambas as direções, o processo de usinagem induziu tensões 

residuais de compressão. As tensões compressivas medidas foram maiores para a 

direção axial em relação à direção radial. Além disso, as condições criogênicas 

promoveram tensões residuais compressivas maiores em comparação à condição a 

seco. 
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Pusavec et al. (2011) mostraram os perfis de tensões residuais em relação à 

profundidade da superfície para as direções axial e radial, após a usinagem da 

superliga à base de níquel (Inconel 718), utilizando várias condições de refrigeração 

(seco, MQL, criogênica e MQL + criogênica). Em ambas as direções e para todas as 

condições de refrigeração foram geradas tensões residuais de tração, com a 

magnitude diminuindo à medida que se aumentava a penetração na peça e se 

afastava da superfície. As amplitudes das tensões mudaram de tração para 

compressão em aproximadamente 10 µm e 4 µm abaixo da superfície para as 

direções radial e axial, respectivamente, aumentando para os valores extremos até 

se estabilizar ao nível da camada do material da peça que não sofreu deformação. 

Os autores justificam estas tensões de tração na superfície devido à maior influência 

do efeito térmico causada pelas altas temperaturas nas regiões superficiais mais 

próximas à ponta da ferramenta. Já nas camadas subsuperficiais, o efeito térmico 

perde força, gerando tensões de compressão. Também foi mostrado que, como a 

aplicação de LN2 contribui de maneira mais efetiva na redução da temperatura, as 

condições criogênicas promoveram menores tensões de tração na superfície e 

maiores tensões de compressão na subsuperfície em comparação às condições a 

seco e com MQL. Estes resultados estão de acordo com os mostrados nas Figuras 

4.33 e 4.34, pois a profundidade de penetração da técnica de DRX durante a 

medição foi de aproximadamente 15 µm.  

Os resultados mostraram que o processo de usinagem e o tipo de 

refrigeração influenciam na tensão residual induzida. A tensão residual pode ser 

benéfica (de compressão) ou prejudicial (de tração). A deformação mecânica é um 

dos mecanismos de geração de tensão residual. A redução do efeito térmico durante 

a deformação ajuda a gerar maiores tensões compressivas na superfície do 

componente usinado. Com isso, era de se esperar tensões residuais de compressão 

para todas as condições, para a profundidade de medição utilizada, mas com 

magnitudes maiores para as condições criogênicas em comparação com a usinagem 

a seco. 

De acordo com Pusavec et al. (2011), maiores tensões residuais de 

compressão são importantes, pois influenciam diretamente no aumento da 

resistência à fadiga do componente usinado. Além disso, contribuem 
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significativamente na redução da nucleação e propagação de trincas, aumentando a 

vida útil do produto final. 

4.5 Camada modificada 

A Figura 4.35 mostra as imagens feitas através de microscopia eletrônica de 

varredura da seção transversal das amostras para cada condição estudada. A partir 

destas imagens e comparando-as com a literatura (UMBRELLO et al., 2012), têm-se 

uma forte evidência de que houve formação de uma fina camada modificada, 

induzida pela usinagem conforme descrito no capítulo de revisão. Porém, análises 

adicionais seriam necessárias, como por exemplo, a medição de dureza com cargas 

muito pequenas (nanodureza), para se obter uma conclusão mais assertiva. 

Figura 4.35 – Imagens de MEV da seção transversal das amostras 

 

De qualquer forma, analisando-se a Figura 4.36, que mostra os valores de 

espessura da camada modificada obtidos para cada condição, percebe-se que 

foram encontrados menores valores para as condições criogênicas em comparação 

com a usinagem a seco, com o menor valor encontrado para a condição SF/SS. 
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SF SS 

SF/SS 
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Figura 4.36 – Espessura da camada modificada observada na subsuperfície usinada para 

cada condição de teste 

  

Umbrello et al. (2012) mostraram resultados semelhantes na usinagem do 

aço 52100, encontrando valores de espessura entre 5 a 8 µm para a condição a 

seco e valores menores que 1 µm para a usinagem criogênica. Xavier et al. (2011) 

encontraram uma espessura de 5 µm para a usinagem a seco e não conseguiram 

detectar uma camada modificada para a usinagem criogênica, também no aço 

52100. 

Como a usinagem criogênica reduz a temperatura durante o processo e 

refrigera as regiões próximas à aresta de corte, uma menor parcela do material é 

submetida a uma temperatura maior que a de austenitização do aço, resultando 

numa menor espessura de camada modificada em relação à usinagem a seco. 

Uma camada modificada mais espessa é prejudicial, pois representa uma 

maior parcela superficial do material como martensita não revenida, extremamente 

frágil, possuindo baixa tenacidade, reduzindo a resistência à choques e à impactos, 

podendo comprometer a vida útil do componente usinado. 

4.6 Análise dos cavacos 

A Figura 4.37 mostra as formas dos cavacos obtidos após os testes de 

usinagem preliminares (após Lf = 25 mm). Percebe-se que nas condições em que 

houve aplicação de LN2 na superfície de saída da ferramenta (SS e, principalmente, 

SF/SS), ocorreu uma tendência de fragmentação destes.  
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De acordo com Yuan et al. (2011), a quebra do cavaco propicia um maior 

controle dos mesmos, otimizando o processo. Segundo os pesquisadores, cavacos 

longos podem prejudicar o acabamento superficial ao aderir à peça e aumentar o 

desgaste da ferramenta por contribuir com o aumento da temperatura. Além disso, 

de acordo com Machado et al. (2009), estes cavacos longos possuem baixa 

densidade efetiva, devido ao alto volume que ocupam, dificultando seu manuseio  e 

descarte, além de poder se agarrar em partes da máquina e da ferramenta, criando 

situações de perigo ao operador devido às altas velocidades.  

Figura 4.37 – Distribuição dos cavacos gerados em cada condição de teste 

 

Os resultados obtidos estão condizentes com outros trabalhos, pois 

Bordin et al. (2017) também relatam maior fragmentação dos cavacos com a 

aplicação de LN2 em relação a usinagem a seco e com aplicação de emulsão em 

ligas de Ti-6Al-4V, com semelhante emaranhado de cavacos sobre a ferramenta 

SF/SS SECO 
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para a condição SECO. De acordo com os pesquisadores, tal fenômeno ocorre 

devido ao aumento da fragilidade e redução na capacidade de flexão do material, 

causada pelas menores temperaturas consequentes da aplicação do LN2. Além 

disso, a ação mecânica do próprio fluxo de fluido refrigerante contribui para a 

fragmentação, pois, embora tenha propiciado menor fragmentação do cavaco em 

comparação com a condição criogênica, o torneamento com emulsão gerou cavacos 

mais curtos que a usinagem a seco. Pusavec et al. (2015) também mostraram 

fragmentação semelhante dos cavacos na usinagem criogênica de Inconel 718. 

Segundo os autores, as baixas temperaturas atingidas durante o corte na usinagem 

criogênica são a força motriz para a melhor quebra dos cavacos. 

A Figura 4.38 mostra as imagens obtidas por microscopia óptica da seção 

longitudinal dos cavacos formados em cada condição estudada. Normalmente, os 

cavacos gerados na usinagem de materiais endurecidos são morfologicamente 

classificados como contínuos ou segmentados. A alteração da morfologia do cavaco 

está associada à faixa de transição de velocidades de corte convencionais 

(contínuo) para altas velocidades (segmentado). Com isso, cada material possui 

uma faixa de transição, dependendo de suas propriedades, sendo que, o fator 

principal que influencia diretamente nesta transição é a dureza (GRZESIK, 2008). 

Na formação dos cavacos contínuos, o material cisalha na zona primária de 

cisalhamento com grandes deformações e permanece homogêneo, não 

apresentando evidências de trincas e, em alguns casos, sendo até difícil identificar o 

ângulo de cisalhamento, devido à homogeneidade microestrutural. Já a formação 

dos cavacos segmentados está relacionada à diminuição na resistência mecânica do 

material pelo efeito térmico que iguala ou excede o aumento da resistência mecânica 

devido ao encruamento. O cavaco segmentado é formado por cisalhamento 

termoplástico adiabático e são caracterizados por grandes deformações continuadas 

em estreitas bandas entre segmentos com pouca ou quase nenhuma deformação no 

interior de suas lamelas (MACHADO et al., 2009). 
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Figura 4.38 – Imagens de microscopia óptica da secção transversal dos cavacos obtidos em 

cada condição de teste 

    

A partir da análise das imagens mostradas na Figura 4.38, percebe-se 

nitidamente que, para todas as condições de teste, os cavacos obtidos foram em 

forma de dente de serra, o que se constitui numa evidência forte para se afirmar que 

foram obtidos cavacos segmentados. Porém, não foi possível detectar a presença 

das bandas de cisalhamento entre os segmentos, o que seria a segunda evidência 

forte para se afirmar que houve a formação de cavaco segmentado. 

Pouchalon et al. (2001) e Dolinsek et al. (2004) encontraram resultados semelhantes 

na usinagem do aço 52100 endurecido, com ferramentas de PCBN, e na do 

X63CrMoV5 (similar ao aço D2), com ferramentas de metal duro, respectivamente. 

Segundo os autores, as velocidades de corte que foram utilizadas nos testes de 

usinagem são consideradas altas para estes tipos de materiais (vC = 150 m/min), 

formando, normalmente, cavacos segmentados. 
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Analisando o espaçamento entre as lamelas dos cavacos da Figura 4.38, é 

possível perceber certa variação. De acordo com Pouchalon et al. (2003), para 

materiais com uma grande quantidade de carbonetos em sua microestrutura, o 

espaçamento entre as lamelas dos cavacos pode ser variável devido às diferentes 

posições de nucleação e propagação de trincas dentro do material do cavaco. Como 

não foi notada diferença de espaçamento lamelar entre as condições de teste, pode-

se concluir que a refrigeração criogênica não interferiu nesta variável.  

Porém, ao analisar o ângulo de cisalhamento obtido para cada condição de 

teste, percebem-se diferenças entre as condições testadas. A Figura 4.39 mostra 

imagens de MEV da secção transversal dos cavacos para as quatro condições de 

teste e seus respectivos ângulos de cisalhamento medidos. A condição SECO teve a 

tendência de formar cavacos com ângulos maiores do que aqueles obtidos nas 

outras condições. A condição SF tendeu a formar cavacos com ângulos maiores que 

as outras duas, seguida pela condição SS, com a condição SF/SS tendendo a 

formar os menos ângulos. A Tabela 4.9 mostra a médio e o desvio-padrão dos 

ângulos medidos em todas as condições. Com isso, sugere-se que a refrigeração 

criogênica interfira no ângulo de cisalhamento das lamelas. 

O aumento na velocidade de corte intensifica a taxa de amolecimento do 

material por efeito térmico, excedendo a taxa de endurecimento por deformação, 

gerando, assim, o cavaco segmentado. Este amolecimento tende a aumentar o 

ângulo de cisalhamento (BOING et al., 2010). Sendo este o motivo de, normalmente, 

a usinagem de aços endurecidos ser realizada a seco, visando o amolecimento por 

efeito térmico, reduzindo a força de usinagem devido à perda de resistência, 

exigindo menor energia para remoção de material. 

Como a aplicação de nitrogênio líquido visa extrair calor da zona de corte, 

limitando o amolecimento por efeito térmico, é de se esperar que a usinagem 

criogênica diminua o ângulo de cisalhamento (BERMINGHAM et al., 2011). Porém, a 

aplicação de LN2, além de fragilizar e fragmentar o cavaco, diminuindo a área de 

contato com a ferramenta, também exerce um efeito lubrificante importante, 

reduzindo o atrito entre o cavaco e a superfície de saída, podendo diminuir a força 

de usinagem durante o processo (HONG, 2006; HONG et al.; 2002). 
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Figura 4.39 – Imagens de MEV da secção transversal dos cavacos obtidos em cada 

condição de teste 

 

Tabela 4.9 – Média e desvio-padrão dos ângulos de cisalhamento medidos dos cavacos em 

todas as condições de teste 

 Média Desvio-Padrão 

Ângulo de 

Cisalhamento 

SECO 63,29 2,28 

SF 60,75 1,50 

SS 56,14 3,43 

SF/SS 51,57 3,14 
 

Os mesmos resultados foram encontrados por Bermingham et al. (2011). A 

refrigeração criogênica (LN2 aplicado sobre a superfície de folga e de saída) também 

causou alteração no ângulo de cisalhamento dos cavacos, no torneamento de Ti-

6Al-4V, tanto no teste 1 (f = 0,36 mm/rot e ap = 1,1 mm) como no teste 2 (f = 0,20 

mm/rot e ap = 2,0 mm). Para este caso, as forças de corte medidas (teste 1 = 690 N 

e teste 2 = 780 N) foram menores do que aquelas encontradas para condição a seco 

(teste 1 = 730 N e teste 2 = 795 N), reduzindo o desgaste das ferramentas utilizadas. 
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Segundo os autores, além da contribuição do resfriamento propiciado pelo LN2 para 

obtenção de um menor ângulo de cisalhamento, a utilização do bico de aplicação do 

fluido próximo à formação do cavaco auxilia na fragilização. Este fato reduz a área 

de contato com a ferramenta e promove uma menor temperatura, sendo a razão 

para a condição SF tender a proporcionar um ângulo de cisalhamento maior que as 

outras condições criogênicas. 

4.7 Análise econômica 

Embora vários trabalhos tenham mostrado a eficiência técnica e ambiental 

da utilização da usinagem criogênica, para que esta tecnologia seja implantada na 

indústria da usinagem, também se deve atender aos requisitos de custo de 

produção. 

Os equipamentos utilizados na refrigeração criogênica representam um 

custo considerável. Hong e Broomer (2000) utilizaram um sistema armazenamento e 

distribuição de LN2 ao custo de U$ 12.150,00. A Tabela 4.10 mostra o custo dos 

principais equipamentos adquiridos para montagem do sistema de aplicação de LN2 

utilizado neste trabalho. A análise econômica foi elaborada com base nos valores de 

tais equipamentos, embora já estejam disponíveis no mercado máquinas-ferramenta 

com sistema criogênico embutido. 

Tabela 4.10 – Custo dos principais equipamentos do sistema de aplicação de LN2 

Equipamentos – Custos fixos Custos (R$) 

Mangueira isolada a vácuo 1.500,00 

Botijão de LN2 3.000,00 

Tubulações e conexões 400,00 

Compressor de ar e mangueira 500,00 

Coluna metálica 300,00 

Mão de obra 100,00 

Total 5.800,00 
 

Embora os principais insumos tenham sido doados para realização dos 

testes, foi feita uma pesquisa e a Tabela 4.11 mostra os preços aproximados no 

mercado. O preço das ferramentas foi informado pelo fabricante. Foram encontrados 

diversos valores para o litro de LN2 (de R$ 2,00 a R$ 10,00), de acordo com 

fornecedor e localidade no território nacional. Embora, segundo Hong e Broomer 
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(2000), o custo do nitrogênio seja de aproximadamente U$ 0,07/litro quando 

comprado a granel. 

Tabela 4.11 – Preço dos principais insumos usados neste trabalho 

Insumos – Custos variáveis Preço (R$) 

Inserto (cada) 1.080,40 

Litro de LN2 2,00 - 10,00 
 

O inserto utilizado possui oito arestas de corte. Então, analisando a Tabela 

4.11, percebe-se que o preço por aresta cortante é de R$ 135,05. A partir da Figura 

4.15, considerando um fim de vida baseado num desgaste de flanco médio de 0,25 

mm, foram obtidos tempos de usinagem de 12,29 min (SECO), 16,42 min (SF), 

16,81 min (SS) e 18,91 min (SF/SS).  

Para os testes com refrigeração criogênica também é preciso considerar a 

energia elétrica gasta pelo compressor de ar como custo variável. Utilizando um 

compressor com 1,5 kW de potência e o custo do kWh em torno de R$ 0,54 (em 

Natal/RN), tem-se um custo de aproximadamente R$ 0,81 por hora utilizada pelo 

compressor. Além disso, estima-se que foi utilizado 15 litros de nitrogênio líquido por 

aresta para todas as condições (SF, SS e SF/SS – mesma pressão), considerando a 

quantidade de nitrogênio presente no botijão no inicio e ao final dos testes, já que 

não foi medida a vazão de LN2. Com isso, para estas condições, o custo total é 

obtido pela soma do valor da aresta com o gasto com o LN2 e energia elétrica.  A 

Tabela 4.12 mostra uma simulação de custo total e custo-benefício das condições de 

teste, considerando o custo do litro do LN2 sendo o valor menor (R$ 2,00), médio 

(R$ 6,00) e maior (R$ 10,00) fornecido pelos fornecedores pesquisados. 

Com isso, percebe-se a dependência do custo do litro de LN2 para a 

viabilidade econômica. As condições criogênicas só se mostraram viáveis 

economicamente (levando em consideração apenas a vida das ferramentas) para o 

litro no valor de R$ 2,00. Para os outros dois valores (R$ 6,00 e R$ 10,00), todas as 

condições criogênicas testadas apresentam um maior custo/min em relação à 

usinagem a seco. 
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Tabela 4.12 – Viabilidade econômica das condições de teste para três valores do litro de LN2 

Condição 

Tempo de 

usinagem 

(min) / 

aresta 

Custo com 

energia 

(R$) / 

aresta 

Custo com 

LN2 (R$) / 

aresta 

(litro: R$ 2,00) 

Custo do 

inserto (R$) 

/ aresta 

Custo 

total (R$) 

Custo-

benefício 

(R$/min) 

SECO 12,29 - - 135,05 135,05 10,99 

SF 16,42 0,22 30,00  135,05 165,27 10,07 

SS 16,81 0,23 30,00 135,05 165,28 9,83 

SF/SS 18,91 0,26 30,00 135,05 165,31 8,74 

Condição 

Tempo de 

usinagem 

(min) / 

aresta 

Custo com 

energia 

(R$) / 

aresta 

Custo com 

LN2 (R$) / 

aresta 

(litro: R$ 6,00) 

Custo do 

inserto (R$) 

/ aresta 

Custo 

total (R$) 

Custo-

benefício 

(R$/min) 

SECO 12,29 - - 135,05 135,05 10,99 

SF 16,42 0,22 90,00 135,05 225,27 13,72 

SS 16,81 0,23 90,00 135,05 225,28 13,40 

SF/SS 18,91 0,26 90,00 135,05 225,31 11,91  

Condição 

Tempo de 

usinagem 

(min) / 

aresta 

Custo com 

energia 

(R$) / 

aresta 

Custo com 

LN2 (R$) / 

aresta 

(litro: 10,00) 

Custo do 

inserto (R$) 

/ aresta 

Custo 

total (R$) 

Custo-

benefício 

(R$/min) 

SECO 12,29 - - 135,05 135,05 10,99 

SF 16,42 0,22 150,00 135,05 285,27 17,37 

SS 16,81 0,23 150,00 135,05 285,28 16,97 

SF/SS 18,91 0,26 150,00 135,05 285,31 15,08 
 

Esta análise é de extrema importância, pois evidencia a necessidade de um 

estudo que permita definir a vazão de LN2 que mantenha a refrigeração ótima 

durante o processo, com o menor fluxo possível, já que uma economia na 

quantidade de fluido utilizado afeta consideravelmente os custos da técnica para os 

valores simulados.  

Também é possível definir o valor do custo do litro de LN2 que iguala o 

custo-benefício entre as condições. A Tabela 4.13 mostra esta simulação com mais 

detalhes. 
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Tabela 4.13 – Simulação do valor do litro de LN2 que iguala o custo-benefício da condição a 

seco com as condições criogênicas 

Condição 

Custo-

benefício 

(R$/min) 

Tempo de 

usinagem 

(min) / 

aresta 

Custo 

total 

(R$) 

Custo do 

inserto + 

energia (R$) 

/ aresta 

Custo 

com LN2 / 

aresta 

Consumo 

de LN2 

(litros) / 

aresta 

Custo 

por litro 

LN2 (R$) 

 

SECO 10,99 12,29 135,05 135,05 - - - 

SF 10,99 16,42 180,46 135,27 45,19 15 3,01 

SS 10,99 16,81 184,74 135,28 49,46 15 3,29 

SF/SS 10,99 18,91 207,82 135,31 72,51 15 4,83 
 

Com isso, nota-se que para que se obtenha o mesmo custo-benefício, o 

valor do litro de LN2 utilizado deve ser de R$ 3,01 (SF), R$ 3,29 (SS) e R$ 4,83 

(SF/SS). Neste caso, a diferença entre a usinagem a seco e criogênica seria 

detectada apenas nas características da integridade da superfície usinada. Para o 

custo do litro abaixo destes valores, os custos fixos com os equipamentos do 

sistema de aplicação de LN2 poderiam ser abatidos. 

Agora, analisando a melhor situação encontrada (litro de LN2 a R$ 2,00) 

para a condição que apresentou os melhores resultados de vida de ferramenta 

(SF/SS), o custo-benefício mostra uma redução de R$ 2,25/min (R$ 10,99-8,74/min) 

em relação à condição SECO. Com isso, pode-se fazer uma simulação do 

abatimento dos custos fixos iniciais com equipamentos em comparação com a 

usinagem a seco. Com esta redução, para alcançar os custos fixos iniciais, seria 

preciso o uso por 2.577,78 min de usinagem (R$ 5.800,00 / R$ 2,25/min). Como esta 

condição proporciona 18,91 min/aresta e o inserto possui 8 arestas, este abatimento 

seria alcançado na utilização da 17ª ferramenta. A Tabela 4.14 resume esta análise. 

Tabela 4.14 – Simulação de abatimento dos custos iniciais da condição SF/SS (R$ 2,00/litro) 

em relação à condição SECO 

Redução 

do custo- 

benefício 

(R$/min) 

Custos 

fixos 

(R$) 

Tempo de 

usinagem para 

abatimento 

dos custos 

fixos (min) 

Tempo de 

usinagem da 

condição 

SF/SS (min) / 

aresta 

Número de 

arestas para 

abatimento 

dos custos 

fixos 

Número 

de 

arestas / 

inserto 

Número 

de 

insertos 

2,25 5.800,00 2.577,78 18,91 136,32 8 17,04 
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Contudo, deve ser considerado que esta é uma análise básica de viabilidade 

econômica e não leva em consideração os ganhos obtidos com a integridade da 

superfície usinada com a refrigeração criogênica mostrada nos capítulos anteriores 

(rugosidade, microdureza, camada modificada e resistência à fadiga). 
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5 Conclusões e sugestões para trabalhos futuros 

5.1 Conclusões 

Com base nas discussões anteriores e nos resultados obtidos, pode-se 

concluir que: 

 As condições criogênicas SF, SS e SF/SS promoveram menores 

taxas de desgaste em relação à condição SECO;  

 Para todas as condições de corte, as formas de desgaste presentes 

foram de flanco e de cratera, com evidências claras da ocorrência de 

mecanismos de abrasão e adesão; 

 Em média, o uso da refrigeração criogênica (SF, SS e SF/SS) reduziu 

entre 35 a 40% o Ra e o Rq, além de reduzir entre 25 a 35% o Rz da 

superfície usinada, comparado com a usinagem a seco; 

 Todas as condições testadas proporcionaram valores de microdureza 

maiores quando comparados à dureza do material antes dos testes 

de usinagem. Porém, as condições criogênicas (SF, SS e SF/SS) 

promoveram maiores valores de microdureza à subsuperfície usinada; 

 Em todas as condições foram encontradas tensões residuais de 

compressão devido à alta deformação relacionada ao processo, mas 

com maiores tensões compressivas para as condições criogênicas; 

 A aplicação de LN2 reduziu a parcela do material submetido à 

temperatura de austenitização durante o processo, proporcionando 

uma menor espessura da camada modificada formada em relação à 

usinagem a seco. 

 Pelo formato de dentes de serra, todas as condições formaram 

cavacos segmentados, mas as condições que aplicavam LN2 próximo 

da zona de formação de cavaco (SS e SF/SS) apresentaram um 

melhor controle dos cavacos, por proporcionar a fragilização e quebra 

destes; 

 A análise econômica básica da refrigeração criogênica se mostrou 

dependente do custo do litro de LN2. Para os equipamentos e pressão 

utilizados neste trabalho, a condição que proporciona os melhores 
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resultados técnicos (SF/SS) se apresenta viável economicamente 

para custos de LN2 abaixo de R$ 4,83/litro. 

5.2 Sugestões para trabalhos futuros 

A realização deste trabalho permitiu sugerir propostas para desdobramentos 

em trabalho futuros: 

 Investigar a influência da variação da vazão e da pressão de LN2 

durante o processo na vida das ferramentas e integridade superficial 

usinada; 

 Estudar de forma mais profunda as consequências da modificação 

das características da integridade superficial no desempenho 

funcional do componente usinado; 

 Comparar os dois processos que normalmente trabalham com aços 

endurecidos, retificação e torneamento, para o mesmo material, a fim 

de verificar o que apresenta os melhores resultados; 

 Realizar um estudo focado na viabilidade econômica da usinagem 

criogênica, simulando todas as consequências da implantação da 

técnica que seriam sentidas pela indústria. 
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7 Anexos 

ANEXO A – Certificado de qualidade do corpo de prova 

 


