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RESUMO 

 

Com o desenvolvimento dos processos de fabricação, a indústria metal 

mecânica vem cada vez mais demandando avanços, principalmente na 

modernização das máquinas operatrizes e na evolução constante das 

ferramentas de corte. Nas ferramentas de corte, um dos principais focos são os 

materiais utilizados, onde busca-se a diminuição do consumo energético, melhor 

acabamento da peça final e uma maior vida útil da ferramenta. Os compósitos 

de WC amplamente utilizados, e o cBN, que já vem sendo estudado desde o 

final do século XX, vem em contínuo desenvolvimento buscando a otimização, 

assim como melhoria nas propriedades físico-químicas e mecânicas (dureza, 

tenacidade à fratura) em decorrência dos mais diversos materiais a serem 

usinados. Dentro deste escopo, este trabalho se propõe a estudar o desgaste 

dos pares tribológicos compósito WC - AISI 4140 e cBN - AISI 4140, visando 

assim, identificar a faixa de dureza ao qual esses matérias apresentam um 

melhor comportamento tribológico, para isso utilizou-se o ensaio com 

configuração pino sobre disco, tendo como pino (corpo de prova)  um cilindro de 

WC ou cBN, ambos compostos por 90% de material duro + 10% de ligante sendo 

este ligante, composto por 90% Nb + 10% Ni e como disco (contra corpo) o aço 

AISI 4140 submetido a diferentes tratamentos térmicos, sendo eles: 

recozimento, têmpera  e têmpera seguida de revenimemto. Com intuito de 

analisar os resultados obtidos nestes ensaios, foram medidos através de 

sensores instalados a bancada pino-disco o atrito dinâmico, profundidade da 

pista de desgaste, temperatura próxima a região do contado. Objetivando a 

caracterização da superfície do par tribológico antes do ensaio, foram realizadas 

medidas de dureza e rugosidade na região do contato. Após os ensaios, foram 

feitas análises da "trilha" de desgaste em MEV, EDS, DRX. A análise tribológica 

realizada neste trabalho mostrou a eficiência dos compósitos testados. Através 

do resultado tribológico obtido para este estudo constatou-se que ocorreu o 



 
 

mecanismo de falha por soltura dos grãos menos sinterizados de cBN, e 

posterior incrustamento destas partículas sobre a matriz metálica nas condições 

de ensaio cBN-R e   cBN-TR, justificando a baixa eficiência do cBN como 

ferramenta de corte para materiais com dureza inferior a 40 HRC. 

Palavras chave: cBN, WC, Tribologia, Desgaste,Tratamentos térmicos. 
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ABSTRACT 

 

With the development of manufacturing processes, the metalworking 

industry is increasingly demanding advances, mainly in the modernization of 

machine tools and the constant evolution of cutting tools. In cutting tools, one of 

the main focuses is the materials used, where it is sought the reduction of energy 

consumption, better finishing of the final part and a longer tool life. The widely 

used WC composites, and the cBN, which has been studied since the end of the 

20th century, has been continuously developing in order to optimize, as well as 

to improve physical-chemical and mechanical properties (hardness, fracture 

toughness) as a result of the most diverse materials to be machined. Within this 

scope, this work aims to study the wear of the composite tribological pairs WC - 

AISI 4140 and cBN - AISI 4140, for which the test with pin - on- disk configuration 

was used. WC or cBN, both composed by 90% of hard material + 10% of binder 

being this binder, composed of 90% Nb + 10% Ni and as disk AISI 4140 steel 

subjected to different thermal treatments, being: annealing, tempering, 

quenching. In order to analyze the results obtained in these tests, the dynamical 

friction, wear rate, temperature close to the counted region, as well as elastic 

energy of vibration of the structure were measured through installed sensors. 

Aiming to characterize the surface of the tribological pair prior to the test, 

measurements of hardness and roughness were performed in the contact region. 

After the tests, wear "trail" analyzes were performed on SEM, EDS, DRX. The 

tribological analysis performed in this work showed the efficiency of the 

composites tested. It was verified that the mechanism of failure by loosening of 

the less sintered cBN grains and subsequent encrustation of these particles on 

the metal matrix under the cBN-R and cBN-TR assay conditions, cBN as a cutting 

tool for materials with a hardness of less than 40 HRC. 

Keywords: Tribology, Thermal treatments, cBN, Wear. 
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1. Introdução 

 

Devido à crise energética, problemas ambientais, econômicos e de 

segurança, o controle e a minimização do atrito e do desgaste são questões 

cruciais em aplicações tribológicas e, portanto, há uma crescente demanda 

industrial por materiais resistentes ao desgaste e alto desempenho a serem 

aplicados em condições tribológicas severas. (YAMAN, MANDAL, 2014). 

O progresso técnico e a efetividade da produção industrial atual estão 

intimamente ligados à aplicação de novos materiais ferramentais, principalmente 

materiais superduros. Um destes materiais é o nitreto cúbico de boro cBN. 

(JUNIOR et al 2008). A Fig. 1 apresenta os valores de dureza de alguns materiais 

utilizados para esta aplicação.  

 

Figura 1: Comparação entre as durezas de diversos materiais 

 

Fonte: OLIVEIRA (2016). 
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O Nitreto cúbico de Boro (cBN) é um material sintético, com a segunda 

maior dureza, independente da orientação dos cristais, que tem sua principal 

utilização como abrasivo. As propriedades desejáveis como abrasivo incluem 

alta dureza, resistência ao desgaste e resistência térmica e ao ataque químico, 

mantendo as arestas de corte afiadas durante o uso. Essas propriedades fazem 

com que cBN seja utilizado em aplicações onde o diamante normalmente não é, 

aplicado como por exemplo na usinagem de metais ferrosos de elevada dureza, 

tais como aço carbono endurecido, aço ferramenta, ferro fundido, superligas e 

aço inoxidável. Enquanto que no diamante a grafitização se inicia a partir de 

900°C, o nitreto cúbico de boro, à pressão atmosférica, apresenta estabilidade 

até 2000°C. Além disso, a queda da dureza do diamante com o  aumento de 

temperatura é acentuada a partir de 500°C e em 800°C, ela é inferior à do cBN 

na mesma temperatura, Fig. 2 (BERTALAN,1997). 

 

Figura 2: Dureza de abrasivos com o aumento da dureza 

 

Fonte: ZEILMANN (2004) 

 

A primeira suposição teórica sobre a possibilidade de obtenção de cristais 

de nitreto cúbico de boro foi feita em 1956, por R. H. Wentorf. A descoberta foi 

baseada nas semelhanças existentes entre as estruturas do nitreto hexagonal 

de boro (hBN) e o grafite, que é a matéria prima básica para a obtenção de 

cristais de diamante via altas pressões e altas temperaturas. Assim, o 
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pesquisador realizou a síntese do cBN, aplicando sobre uma amostra de hBN 

parâmetros de pressão e temperatura semelhantes ao utilizado na síntese dos 

diamantes (WENTORF, 1957). Desde então, o principal uso do cBN está 

relacionado com a usinagem sob altas velocidades de metais ferrosos de difícil 

usinagem, tais como aços de elevada dureza (acima de 50 HRC), atuando no 

campo em que as ferramentas diamantadas não atuam (SKURY, 2001). Estudos 

nessa área (usinagem de materiais duros) é ampla e vem em contínuo 

desenvolvimento, como exemplo pode-se citar trabalhos desenvolvidos nos 

últimos quatro anos: Saketi et al. (2015); Grzesik et al. (2018); Kumar e Pradhan, 

(2018). 

Porém estudos que visem a ampliação da faixa de utilização do cBN, 

tornando sua utilização viável para matérias com dureza inferior 40 HRC, não 

são comuns, tornando seu uso para essa aplicação, uma incógnita.   

Assim este trabalho se propõe a estudar o desgaste do cBN utilizando um 

ligante inovador a base Nb, dando prosseguimento aos estudos desenvolvidos 

por pesquisadores da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

(UENF), que visam nacionalizar os processos de produção deste material, bem 

como investigar o desempenho deste compósito na usinagem de materiais com 

diferentes níveis de dureza, e assim demonstrar a viabilidade ou não da sua 

utilização como ferramenta de usinagem de aços com dureza inferior a 40 HRC, 

através de estudos tribologicos explanando os mecanismos de desgaste, em 

comparação com o tradicional material WC, sinterizado de forma avançada via 

altas pressões e altas temperaturas (HPHT), usando liga inovadora sinterizante 

à base de Nb-Ni.  
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2. Hipótese 

O WC e cBN quando tendo com ligante metálico a liga 90% Nb + 10% Ni 

apresenta um comportamento tribológico satisfatório, quando ensaiado contra o 

aço AISI 4140, submetido a diferentes tratamentos térmicos.  

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo Geral 

Analisar (qualificar e quantificar) o desgaste dos compósitos CBN e WC 

empregando como ligante um sinterizante inovador, contra o aço AISI 4140 com 

diferentes microestruturas e níveis de dureza. 

3.2.  Objetivo secundário 

 Identificar os principais mecanismos de desgaste que atuam no par 

tribológico estudado; 

 Determinar para qual faixa de dureza do contra corpo os compósitos 

estudados apresentam o melhor desempenho; 

 Correlacionar a qualidade final do processo de sinterização HPHT com o 

desempenho tribológico dos compósitos estudados; 

 Explicar por que o cBN não é usado na usinagem de aços com dureza 

inferior a 40 HRC, uma vez que a literatura é escassa neste tocante. 
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4. Revisão Bibliográfica 

4.1. Materiais duros  

Materiais duros são amplamente utilizados na indústria nas mais diversas 

aplicações, dentre estas pode-se citar: abrasivos, ferramentas de corte, moldes, 

peças de automóveis, componentes eletrônicos e peças ópticas. Os materiais 

duros convencionais, com uma dureza > 15 GPa, são divididos em três grupos: 

materiais duros de base metálicas (por exemplo, TiN, TiC, CrN, WC), materiais 

duros covalentes (por exemplo, diamante, SiC, B4C , Si3N4) e materiais duros 

iônicos (por exemplo, Al2O3, ZrO2, TiO2). Já os materiais que possuem uma 

dureza > 40 GPa são chamados "materiais superduros (ou ultraduros)" incluem 

diamante (80-100 GPa), o Nitreto cúbico de boro (cBN) (40-60 GPa) e boreto de 

carbono (B4C) (30-45 GPa) entre outros (RIDEL, 2000) 

4.2. O WC 

O progresso técnico e a efetividade da produção industrial atual estão 

intimamente ligados à aplicação de novos materiais ferramentais, principalmente 

materiais com elevada dureza e resistência ao desgaste. Dentre estes materiais 

destaca-se o WC, já amplamente utilizado em várias aplicações, por exemplo, 

como ferramentas para corte de metais e perfuração de rocha, devido à sua alta 

dureza e excelente resistência ao desgaste (PRAKASH, 2014). 

Normalmente, o metal duro consiste basicamente em WC e ligante 

metálico, como Co, Ni, Fe, etc. O Cobalto é o ligante mais comum, devido à sua 

boa molhabilidade para WC (PENG, FAN, 2013). No entanto, o cobalto é um 

metal relativamente escasso, caro e prejudicial à saúde humana em várias 

aplicações de engenharia onde há a formação de seu pó ou vapor (por exemplo, 

em operações de usinagem). Assim, várias pesquisas vêm sendo desenvolvidas 

buscando a substituição desse ligante, mantendo, porém, as propriedades 

mecânicas (LIU, 2017 e SANTOS, 2017). 

 Dentre os metais investigados, o níquel tem se mostrado o mais 

adequado para substituir o cobalto como fase ligante. No entanto, apresenta as 

propriedades de dureza e resistência inferiores àquelas verificadas no metal duro 



6 
 

WC-Co. Para melhorar essas propriedades, adiciona-se ao níquel outros 

elementos de liga. Os diagramas de equilíbrio de fases binários indicam que 

vários elementos podem causar o efeito de endurecimento, por solução sólida 

necessário na fase ligante a base de níquel, destacando-se Si, Al, Mn, Cr, Nb e 

Fe (SANTOS, 2017). 

4.3. O CBN  

 

O nitreto de boro é produzido em várias formas cristalinas. Sendo a mais 

estável a hexagonal. Esta forma alotrópica apresenta uma estrutura em camadas 

semelhante ao grafite. Dentro de cada camada, átomos de boro e nitrogênio 

estão vinculados por fortes ligações covalentes, enquanto as camadas são 

unidas por fracas forças de Van der Waals, Fig. 3 (MONTEIRO, 2012). 

Figura 3: Estrutura. A) Grafite e B) hBN 

 

Fonte: http://www.everyscience.com/Chemistry/Inorganic/Carbon/a.1189.php 

. 
Em 1957, WENTORF, pela primeira vez, fez uma suposição teórica da 

possibilidade de existência da estrutura cúbica do nitreto de boro semelhante à 

estrutura do diamante.  De acordo com Wentorf, a transformação para a forma 

cúbica do nitreto de boro (com os parâmetros de rede 3,615 ± 0,001Å) foi obtida 

de uma mistura especial de BN com catalisador, por meio de aquecimento, sob 

temperaturas de 1350 – 1800 °C e pressões maiores que 6,0 GPa (WENTORF, 

1957). 
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O cBN apresenta uma estrutura semelhante à do diamante, onde as 

ligações entre os átomos são predominantemente covalentes (resistentes, 

dirigidas e localizadas), porém apresentam um caráter iônico em até 22%. 

(OLIVEIRA, 2016). A estrutura do cBN possui átomos de Boro e Nitrogênio 

alternados entre si. Cada átomo de B está rodeado tetraedricamente por átomos 

de N e vice-versa Fig. 4. 

 

Figura 4: Estruturas: A) Diamante; B) cBN 

 

Fonte: KURDIMOV et al, (1994) 

 

O nitreto de boro é um produto sintético produzido principalmente a partir 

do ácido bórico e trióxido de boro (o trióxido de boro é obtido por aquecimento 

de ácido bórico) (MONTEIRO, 2012). 

Os cristais de cBN podem ser obtidos por processos de síntese a altas 

pressões e altas temperaturas, utilizando-se uma mistura reativa de nitreto 

hexagonal de boro (hBN) com um ou mais catalisadores, que promovem a 

diminuição dos parâmetros (pressão e temperatura) criando condições 

favoráveis para transformação alotrópica do hBN para cBN (FUKUNAGA, 2016).  

Existem muitos estudos sobre a estabilidade do cBN, e a região do 

diagrama P-T onde ocorre a transformação de hBN para cBN, Fig. 5, porém não 

existe consenso sobre uma única linha de estabilidade, aceita-se que esta 

transformação ocorra dentro de uma determinada região Fig. 6  
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Figura 5: Linhas de equilíbrio do nitreto de boro publicadas por diferentes 
pesquisadores, 1-CORRIGAN e BUNDY, 2- WILL, 3-BUNDY e WENTFOR, 4-
SOLOZHENK, 5-MAKI. 

 

Fonte: OLIVEIRA, 2016 

 

Figura 6: Transição calculada entre o hBN e o cBN baseada nos parâmetros 
termodinâmicos apresentados por Solozhenko. 

 

Fonte: WILL et al, 2000 
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A tecnologia para obtenção dos materiais desenvolvidos à base de cBN, 

geralmente, requer processos de sinterização reativa que envolve condições 

severas de pressão que variam de 3 a 8 GPa e temperatura até 2000ºC em 

dispositivo de alta pressão (DAP). Uma das alternativas a essa transformação é 

trabalhar com pressões da ordem de 3-8 GPa nos denominados sistemas de 

altas pressões e altas temperaturas (HPHT). (OLIVEIRA,2016) 

O nitreto cúbico de boro (cBN) é isoestrutural e isoelétrico ao diamante, 

o que resulta em propriedades semelhantes ao diamante. O cBN é o segundo 

material mais duro e termicamente condutor ao lado do diamante. Em alguns 

aspectos, o cBN mostra propriedades mesmo superiores às do diamante. Sendo 

quimicamente inerte para materiais ferrosos a altas temperaturas, e é 

termicamente estável até ~ 1550 °C e resistente à oxidação até 1200 °C 

(CHONG et al, 2010). Daí a justificativa do cBN ser utilizado na usinagem de 

ferrosos, que apresentam dureza superior à 40 HRC. Tais materiais não podem 

ser usinados por diamante, devido ocorrer a grafitização do mesmo durante a 

usinagem de ferrosos.  

4.4. Desgaste 

A DIN 50320 define desgaste como a perda progressiva de material da 

superfície de um corpo solido devido a ação mecânica, ou seja, o contato e o 

movimento relativo contra um contracorpo sólido, líquido ou gasoso (ZUM-

GAHR,1987). A definição de desgaste é geralmente baseada na perda de 

material, mas deve-se enfatizar que o dano devido ao deslocamento de material 

de um dado corpo (observado ao microscópio), com nenhuma mudança da 

massa ou volume, também constitui desgaste (MELLO, 2011).  

Em algumas circunstâncias o desgaste pode ser benéfico, como é o caso 

da usinagem, na qual se objetiva a retirada de material propositalmente 

(OLIVEIRA, 2010). No entanto, em geral, o desgaste não é desejado quando 

provoca danos aos componentes mecânicos e, consequentemente, prejuízos 

econômicos.  
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Figura 7: Mecanismos de desgaste 

 

 

Fonte: Valeriano, 2017 

 

O desgaste adesivo se dá quando duas superfícies estão em contato 

direto e submetidas a uma alta pressão local apresentando um movimento 

relativo entre si, seja ele deslizamento ou rolamento. Ocorrerá uma adesão 

provocada pelas forças interatômicas provocando uma espécie de soldagem 

superficial localizada entre as partes. Com a permanência do movimento relativo 

entre as peças, ocorrerá a ruptura destas junções e frequentemente a 

transferência de material de uma superfície para outra. (TYLCZAK, 1992). 

O desgaste abrasivo ocorre quando há o riscamento de uma superfície 

por outra de maior dureza ou devido a presença de material particulado de alta 

dureza, provocando a remoção de material. A superfície submetida a este tipo 

de desgaste caracteriza-se pela presença de marcas de riscamento ou sulcos. 

Existem dois tipos de mecanismos de desgaste abrasivo: a dois corpos e a três 

corpos. (TYLCZAK, 1992). 
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Vários mecanismos foram propostos para explicar como o material é 

removido de uma superfície durante a abrasão. Esses mecanismos incluem 

fratura, fadiga e fusão. Por causa da complexidade da abrasão, nenhum 

mecanismo responde por toda a perda. A Fig. 8 mostra alguns dos processos 

possíveis. Eles incluem sulcamento, formação de cunha, corte, microfatiga e 

microtrincamento (TYLCZAK, 1992). 

Figura 8: Mecanismos de desgaste 

 

Fonte: TYLCZAK, 1992 

 

Sulcamento (ploughing) é o processo onde o material é deslocado para 

os lados. Isso ocorre sob cargas leves e não resulta em perda real de material. 

Se arranhões posteriores ocorrerem nesta superfície trabalhada a frio, o trabalho 

adicional poderá resultar em perda por microfaturamento. A forma mais severa 

de desgaste do material dúctil é o corte (Fig.9). Durante o processo de corte, a 

ponta abrasiva remove um cavaco, da mesma forma que uma ferramenta na 

usinagem. Isso resulta em material removido, mas muito pouco material 

deslocado em relação ao tamanho do sulco (TYLCZAK, 1992). 
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Figura 9: Tipos de desgaste abrasivo a) Corte b) Formação de proa c)Sulcamento 

 

Fonte: Tylczak, (1992) 

 

Fadiga é conhecida por ser uma mudança no estado do material devido 

a tensões repetidas (cíclicas), que resultam em fratura progressiva. O desgaste 

por fadiga de contato é caracterizado pela formação de trincas e esfoliação do 

material. Esta fadiga localizada pode ocorrer em escala microscópica devido ao 

deslizamento repetitivo entre as asperezas das superfícies em movimento 

relativo. As trincas podem surgir sobre ou abaixo da superfície, e sua formação 

ou propagação pode resultar em pites (ZUM GAHR, 1987). 

Desgaste triboquímico (corrosivo e oxidativo) ocorre numa ampla 

variedade de situações, tanto lubrificadas como não lubrificadas. A causa 

fundamental destas formas de desgaste é uma reação química entre o material 

desgastado e um meio corrosivo que pode ser um reagente químico, um 

lubrificante reativo ou mesmo o ar.  

4.4.1. Mecanismo de desgaste metal cerâmica 

 

A característica comum em quase todas as interações metal/cerâmica é 

que o metal irá aderir à cerâmica formando um filme. A formação deste filme é o 

resultado de dois fatores: uma forte adesão entre as superfícies de cerâmica e 

do metal, e a menor tensão de escoamento da maioria dos metais em 

comparação com a cerâmica. Aderência e fricção entre as superfícies do metal 

e da cerâmica dependem fortemente da ductilidade dos metais. Contracorpos 

metálicos mais dúcteis, como latão e bronze normalmente geram filmes de 

transferência mais espessos, enquanto aço e o ferro fundido geram camadas 

mais fragmentadas. O mecanismo de adesão ao metal de uma superfície de 
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cerâmica e a formação de uma camada metálica de transferência está ilustrada 

na Fig. 10. 

Figura 10: Mecanismo de adesão do metal sobre cerâmica  

 

Fonte: Stachowiak e Batchelor (2014) 

4.4.2. Desgaste do WC 

 

Compósitos de WC são materiais tecnologicamente importantes. Eles 

são usados extensivamente em aplicações desde ferramentas de corte e de 

mineração, passando por matrizes e moldes de prensa até dentes em extratores 

de cascalho e equipamentos similares de movimentação de terra. Eles são 

materiais compósitos com uma fase dura, normalmente WC que tem uma forma 

de cristal hexagonal, mas também carbonetos cúbicos como TiC e TaC. A fase 

aglutinante é normalmente cobalto, mas esta é frequentemente ligada com 

níquel para aumentar a resistência à corrosão dos materiais. Sua resistência ao 

desgaste é crucial e determina o desempenho final. A otimização da resistência 
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ao desgaste em qualquer aplicação particular é, portanto, uma consideração 

importante no desenvolvimento dos metais duros (GEE et al, 2007) 

Pignie et al, 2013 utilizaram um microtribômetro para realizar ensaios de 

abrasão do compósito WC/Co. Eles constataram que os mecanismos de danos 

ocorridos foram a remoção do cobalto da região da fase aglutinante da amostra, 

a fissuração dos grãos de WC e a reimplantação dos fragmentos de WC na fase 

aglutinante remanescente, Fig. 11.  

Figura 11: Micrografia da região ensaiado por microabrasão (PIGNIE et al, 2013) 

 

Fonte: Pignie et al, 2013 
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Liu et al (2017) avaliaram a diferença de comportamento tribológico e 

mecanismo de desgaste entre dois compósitos de WC (WC-Co e WC-Fe3Al). Os 

autores concluíram que o compósito onde se utilizou com ligante o Fe3Al, 

apresentou um melhor desempenho tribológico, mostrando assim a importância 

de estudos que apresentem alternativas para o uso do cobalto como ligante, Fig. 

12.  

Figura 12: Comparação do desempenho tribológico dos materiais estudados por Liu et al, 2017 

 

Fonte: Liu et al, 2017 

4.4.3. Desgaste do cBN  

 

A evolução e modernização da indústria metalmecânica, gerou a 

necessidade de se produzir ferramentas especiais que atendam às expectativas 

do mercado. Assim, o estudo dos principais mecanismos de desgaste das 

ferramentas de corte torna-se necessário para se adequar os parâmetros do 

processo e reduzir os problemas de parada de máquina para troca da ferramenta 

(TELES, 2007) 

A utilização do cBN como ferramentas de corte é devido às suas 

excelentes propriedades mecânicas, de alta estabilidade à temperatura e alta 

resistência ao desgaste, hoje utilizadas com frequência na usinagem de 

materiais ferrosos resistentes ao desgaste, tais como aços de rolamento 
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endurecidos, aços endurecidos e aços de ferramenta de trabalho a frio e a 

quente endurecidos (SAKETI et al, 2015).  

As ferramentas de CBN comercialmente disponíveis geralmente são 

classificadas como de alto teor de cBN ou de baixo teor de cBN. O primeiro 

contém tipicamente 90% de cBN num ligante metálico, enquanto o segundo 

contém tipicamente 50% de cBN num ligante à base de cerâmica, em geral 

composto por Ti (C, N). Geralmente, no torneamento de aços estruturais, esferas 

de aço rolamento e de aços endurecidos, as classes de baixo teor de cBN são 

utilizadas por apresentarem uma maior resistência ao desgaste em comparação 

com as classes de alto teor de cBN que oferecem resistência ao desgaste 

superior no acabamento de fresamento duro de aços ferramentas (SAKETI et al, 

2015). 

Os desgastes adesivo e químico podem ser considerados como os 

principais mecanismos de desgaste na ferramenta de corte de Nitreto cúbico de 

boro policristalino (PCBN) usada. Em torneamento de alta precisão, recomenda-

se o uso de PCBN pela menor taxa de desgaste nos estágios iniciais do desgaste 

da ferramenta (largura da superfície do flanco da ferramenta não superior a 0,1 

mm) (DOSBAEVA et al, 2015) 

O PCBN como material de ferramenta de corte é caracterizado por níveis 

extremamente elevados de dureza a quente, resistência mecânica e resistência 

ao choque térmico. Os mecanismos de desgaste incluem abrasão, adesão, 

difusão e desgaste químico. As morfologias de desgaste da ferramenta relatadas 

com frequência são o desgaste da cratera, o desgaste do flanco, o desgaste da 

borda, o desgaste de entalhe, a quebra da ferramenta, choque térmico. Fatores 

que influenciam o equilíbrio dos mecanismos de desgaste e morfologias são 

parâmetros de corte, geometria da ferramenta, composição da ferramenta de 

corte de PCBN e composição e microestrutura do material da peça de trabalho 

(ÅNMARK et al. 2015). 

As ferramentas de corte tendo como material base o cBN são em geral 

utilizadas para usinagem de materiais com elevada dureza, tendo vasta literatura 

disponível na área. Já estudos que exploram a utilização deste material em 
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materiais mais dúcteis é muito escassa, e a   indústria tem amplo interesse em 

estudos que viabilizem a faixa de aplicação desse material 

Poulachon et al, (2001). analisaram os mecanismos de desgaste e dano 

da ferramenta de corte de PcBN sob diferentes condições de carga, os autores 

concluíram que os mecanismos de desgaste dependem não apenas da 

composição química do PcBN e da natureza da fase aglutinante, mas também 

do valor da dureza e, sobretudo, da microestrutura (porcentagem de martensita, 

tipo, tamanho, composição das fases duras, etc.) do material de trabalho de 

usinagem, Fig. 13. 

Figura 13: Comparação do desgaste da ferramenta de corte utilizada nos diferentes 
parâmetros de ensaios estudados (Poulachon, 2001) 

 
Fonte: Poulachon, 2001 
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Chou et al (2003) analisaram o desempenho e o desgaste de diferentes 

ferramentas de cBN no acabamento do aço AISI 52100 endurecido. Os autores 

concluíram que as ferramentas de baixo teor de cBN geram um melhor 

acabamento superficial e têm uma taxa de desgaste de flanco mais baixa do que 

as ferramentas com alto teor de cBN no acabamento de aço AISI 52100 (62 

HRC). A ferramenta com baixo teor de cBN embora com propriedades 

mecânicas inferiores apresentou uma maior resistência ao desgaste e a 

discrepância aumenta com a velocidade de corte. A profundidade de corte teve 

efeitos menores sobre o desgaste da ferramenta Fig. 14 e 15.  

Figura 14: Desgaste na ponta da ferramenta de cBN, 120 m/min, Chou et al (2003) 

 
Fonte: Adaptado de Chou et al, 2003 

 
Figura 15: Desgaste na ponta da ferramenta de cBN, 240 m/min, Chou et al (2003) 

 
Fonte: Adaptado de Chou et al, 2003 
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Lin et al (2008) investigaram os mecanismos de desgaste de ferramentas 

de cBN em torneamento de aços de alta dureza sob várias velocidades. Em 

baixa velocidade, o ligante das partículas duras da ferramenta de corte é 

arrancado do substrato devido a uma força de corte alta, resultante da baixa 

temperatura de corte, e a abrasão é o mecanismo de desgaste dominante. 

Quando a velocidade de corte é aumentada, uma camada protetora resultante 

da difusão do material de ligação da ferramenta de corte começa a se formar na 

interface da ponta da ferramenta.  

Sadik (2012) investigou os mecanismos de desgaste da ferramenta de 

corte PcBN no torneamento de diferentes aços, sendo estes endurecidos por 

diferentes técnicas, com foco na interação entre o cBN / ligante e os materiais 

da peça de trabalho. Os resultados mostram que o mecanismo de desgaste 

dominante é um desgaste misto de abrasivo e difusão, independentemente dos 

métodos de endurecimento.  

Chen et al. (2015) estudaram a influência na usinagem da variação da 

microdureza e da microestrutura do ferro fundido branco com alto teor de cromo, 

como material da ferramenta de corte foi utilizado o cBN.  Os resultados do teste 

de usinagem indicam que a variação da microdureza dos materiais gera um 

impacto significativo no desgaste da ferramenta de corte, na vida útil da 

ferramenta, nas forças de corte e na qualidade da superfície na usinagem 

desses. 

Bhaduri et al. (2010) realizaram ensaios de retificação no aço 52100 com 

rebolos de cBN, galvanizados e brasados. Ambos os rebolos foram ensaiados 

na condição, sem revestimento, revestidos com uma camada de TiN ou 

revestidos com MOS2-Ti. Para os rebolos galvanizados sem revestimento        

Fig. 16, os autores observaram fratura em vários grãos bem como o 

arrancamento dos mesmos. Já para o rebolo brasado sem revestimento, Fig. 17, 

segundo os autores, ocorre a ruptura da ligação ocasionando o arrancamento do 

grão de cBN.  
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Figura 16: a) Micrografia do rebolo de cBN após o ensaio. b) grão de cBN fraturado c) 
imagem em BSE de um grão arrancado devido à quebra da ligação com o material 

ligante. 

 

Fonte: Bhaduri et al. 2010 

 

Figura 17: a) Imagem em MEV do rebolo de cBN ensaiado b) arrancamento do grão 
devido à quebra na ligação 

 

Fonte: Bhaduri et al. 2010 
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4.4.4. Ensaio pino sobre disco 

 

Pino sobre disco é um teste padrão da ASTM para determinar o desgaste 

do material durante o deslizamento. O coeficiente de atrito também pode ser 

determinado. Para o ensaio de desgaste pino sobre disco, são necessários dois 

corpos de prova (corpo e contracorpo): um pino com uma ponta radial que é 

posicionada perpendicularmente e um disco circular plano. O pino é pressionado 

contra o disco em uma carga especificada, geralmente por meio de um braço ou 

alavanca e pesos conectados. (TYLCZAK, 1992) 

A quantidade de desgaste é determinada medindo as dimensões lineares 

apropriadas de ambos os corpos de prova antes e depois do ensaio, ou pesando 

ambos antes e após os ensaios. Geralmente, os resultados de desgaste são 

obtidos pela realização de um ensaio para uma distância, carga e velocidade de 

deslizamento selecionadas. Gráficos de volume de desgaste versus distância de 

deslocamento usando diferentes amostras para diferentes distâncias podem ser 

plotados (TYLCZAK, 1992). 

Dota (2017) estudou as propriedades mecânicas e tribológicas de 

compósitos de alumina reforçados com partículas de nióbio obtidos pela técnica 

de sinterização por plasma pulsado (Spark Plasma Sintering – SPS). Os ensaios 

de desgaste por deslizamento foram conduzidos a seco, a temperatura ambiente 

utilizando a configuração de esfera-sobre-disco, três níveis de carga normal        

(5 N, 10 N e 15 N), discos cerâmicos com três composições (alumina, alumina-

15%Nb e alumina-25%Nb), bem como esferas metálicas (aço AISI 52100) e 

cerâmicas (Al2O3). Em uma das condições ensaiadas o autor identificou a 

formação de um filme de óxido de ferro aderido na superfície do disco de 

alumina. Este tribofilme foi formado através de fragmentos que foram oxidados 

pelo contato com o oxigênio do ambiente, transferidos para a outra superfície e 

compactados até formar um filme contínuo na superfície do disco de alumina. 
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Figura 18: Trilha de desgaste aluminia-aço 

 

 

Yaman e Mandal (2014) estudaram, através de um tribômetro com 

configuração pino (esfera) contra disco, a eficiência da técnica de sinterização 

por SPS no comportamento tribológico de compósitos de carboneto de 

tungstênio através do ensaio bola sobre disco, a fim de determinar o coeficiente 

de atrito e a taxa de desgaste. Em todos os casos, os principais mecanismos de 

desgaste observados foram microtrincas, remoção de material por arrancamento 

de grãos e remoção por spalling da camada oxidada. Com base nos resultados 

obtidos pelos autores, a adição de cBN melhorou consideravelmente a 

resistência ao desgaste do carboneto de tungstênio.  

Keunecke et al. (2001) estudaram as características estruturais, 

composição e as propriedades mecânicas e tribológicas de filmes espessos de 

cBN. O coeficiente de atrito foi medido através de um ensaio pino sobre disco. 

Quando ensaiado contra uma esfera de aço a taxa de desgaste abrasivo dos 

filmes de cBN foi comparável aos revestimentos de DLC (Diamond like carbon) 

e 10 vezes menor que a dos revestimentos de TiN (Tab. 1). Essas medições 

indicam o alto potencial dos filmes de cBN como revestimento de proteção contra 

desgaste. Quando ensaiado contra uma esfera de aço revestida com DLC o COF 

foi baixo (0,1), os autores relacionam este fato devido às propriedades 

comparáveis dos dois materiais, como alta dureza e baixo desgaste abrasivo. 

Outra abordagem para a explicação deste comportamento poderia ser dada por 

uma transferência de material da esfera de DLC mais macia para o filme de cBN 
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mais duro. Neste caso, o coeficiente de atrito medido corresponde ao do DLC 

contra o DLC.  

Figura 19: Micrografias MEV (a – b) e espectros EDS (c) da superfície desgastada do 
SPSed 25cBN / WC / 6Co. 

 

Fonte: Yaman e Mandal (2014) 
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Tabela 1: Propriedades do filme de cBN em relação a outros filmes duros 

 cBN cBN TiN DLC Diamante 

Microdureza(GPa) 60-65 55-60 25-30 25-33 80-100 
Dureza 

Vickers/HV 0,06 5800 5100 2600 2800 - 

Modulo de 
elasticidade (GPa) 500-550 500-550 300 250-300 1050 

Taxa de desgaste 
abrasivo                 

( 10-15m³.m-1.N-1) 
0,4 0,6 5-7 0,6 - 

COF contra o aço 0,40 0,4 0,7 0,2 >0,2 
 

Fonte: Keunecke et al. (2001) 

 

O estudo tribológico de uma superfície “engenheirada” foi realizado por 

Wu et. al (2006). Para isto os autores compararam um filme de cBN-TiN e um 

filme de cBN-TiN com adição de nano partículas de MoS2. Os ensaios 

tribológicos foram realizados em um tribômetro com a configuração pino sobre 

disco, usando como contracorpo uma esfera de aço. Os autores observaram que 

cBN-TiN causou uma abrasão severa na esfera de aço, relativamente macia, 

durante o deslizamento gerando um número significativo de partículas na trilha 

desgaste. As partículas de desgaste também desempenharam um papel 

importante (efeito “terceiro corpo”) no aumento do coeficiente de atrito. 

 

4.5. Tratamento térmico 

 

Entende-se por tratamento térmico, o conjunto de operações de 

aquecimento e resfriamento a que são submetidos os materiais, sob condições 

controladas de temperatura, tempo, atmosfera e velocidade de resfriamento, 

com o objetivo de alterar as suas propriedades ou conferir-lhes características 

determinadas (REBECHI, 2011). Existem diversos fatores que devem ser 

considerados na realização dos tratamentos térmicos, tais como: aquecimento, 

tempo de permanência à temperatura e resfriamento. Além desses, outro de 

grande importância é a atmosfera do recinto de aquecimento, visto que a sua 
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qualidade tem grande influência sobre os resultados dos tratamentos térmicos 

(CHIAVERINI, 2008). 

Os tratamentos térmicos mais comumente aplicados aos aços são os de 

têmpera e de revenimento. Nestes procedimentos, as alterações estruturais 

dentro da microestrutura contribuem para a melhoria das propriedades 

mecânicas. A têmpera e o revenido são operações de tratamento térmico 

aplicadas principalmente nas ligas ferrosas e têm por objetivo produzir uma 

estrutura que permite ao material adquirir dureza e resistência mecânica 

compatíveis com as condições de sua utilização (CHIAVERINI, 2008).  

Como alguns tratamentos térmicos visam a obtenção de estruturas fora 

do equilíbrio, os diagramas de equilíbrio Fe-C não podem ser utilizados, para 

estes casos, o ideal são os diagramas TTT e CCT. A Fig. 20 apresenta o 

diagrama TTT e para o aço AISI 4140. 

 

Figura 20: Curva TTT aço AISI 4140 

 
. 
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Recozimento é um termo genérico para um tratamento térmico que 

consiste em aquecer e manter a uma temperatura adequada seguido pelo 

arrefecimento a uma taxa adequada, visando principalmente a diminuição da 

dureza de materiais metálicos. Geralmente, em aços carbono não ligados, o 

recozimento produz uma microestrutura composta por ferrita e perlita. Os aços 

podem ser recozidos para facilitar o trabalho a frio ou a usinagem, para melhorar 

as propriedades mecânicas ou elétricas, ou para promover a estabilidade 

dimensional (RUGLIC, 1991).  

A têmpera refere-se ao processo de arrefecimento rápido de peças 

metálicas a partir da temperatura de austenitização, tipicamente dentro da faixa 

de 815 a 870 ° C (1500 a 1600 ° F) para o aço. O endurecimento bem-sucedido 

geralmente significa alcançar a microestrutura, a dureza e resistência desejadas, 

minimizando a tensão residual, distorções e a possibilidade de trincas.  

A taxa de resfriamento no processo de têmpera afeta de forma 

substancial o resultado do tratamento, sendo dependente do meio de 

resfriamento que entra em contato com a amostra. Os três meios de resfriamento 

mais comuns são a água, o óleo e o ar. Para aços com maiores teores de 

carbono, as têmperas realizadas em óleo são as mais adequadas, pois nestes 

aços, o resfriamento em água pode produzir trincas ou contrações. Já o 

resfriamento ao ar dos aços comuns ao carbono, normalmente, é produzido 

estruturas que são quase que exclusivamente perlíticas. O aço AISI 4140 pode 

ser temperado em água ou óleo dependendo da espessura e forma do 

componente, atingindo dureza próxima a 54 HRC quando resfriado em água, e 

46 a 50 HRC quando resfriado em óleo (RASMA, 2015) 

O Revenimento é um processo em que o aço previamente endurecido 

ou normalizado é geralmente aquecido a uma temperatura abaixo da 

temperatura crítica inferior e resfriado a uma taxa adequada, visando 

primariamente aumentar a ductilidade e a tenacidade, mas também aumentar o 

tamanho do grão da matriz (Wisti, 1991).  

Sebhia e Douib (2016) estudaram o desgaste por freeting, através da 

configuração ball-sample, do aço AISI 4140 submetidos a diferentes tratamentos 

térmicos. Quando realizado o ensaio de desgaste as amostra não tratadas 
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apresentaram um resultado similar, independente da carga aplicada                      

(5, 10 e 15 N), já as amostras tratadas (temperadas e temperadas e revenidas) 

apresentaram uma perda mássica dependente da carga, sendo que para as 

amostra temperadas o desgaste do corpo de prova submetido ao maior 

carregamento (15 N) foi superior a duas vezes ao desgaste com a menor carga 

(5 N). 

Em aços, devido à queda da tenacidade no material, a formação da 

ferrita de Widmanstatten não é desejada. No entanto em grande fração 

volumétrica ela aumenta a resistência ao escoamento, durante os processos de 

fabricação, como laminação a quente e soldagem, e devido a sua influência 

significativa nas propriedades mecânicas, estudos teóricos ou experimentais 

para entender essa transformação vem sendo desenvolvidos (AMOS, 2018). 
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5. Materiais e Métodos 

5.1. Materiais 

Como corpo de Prova (C.P.), utilizou-se pinos de cBN e WC ambos com 

90% de cBN ou WC + 10% de ligante sendo este ligante composto por 90% Nb 

+ 10% Ni. As dimensões do pino são 3,9 ± 0,2 mm de altura e 4,8 ± 0,1mm de 

diâmetro. 

Como pode ser visto na Fig. 21. os corpos de prova após serem 

sinterizados apresentam uma superfície (seção transversal) bastante irregular, o 

que seria prejudicial na realização do ensaio pino sobre disco, uma vez que não 

seria possível qualificar o tipo de contato existente entre o par tribológico. Sendo 

assim, o pino de cBN foi submetido a um "processo de acabamento", visando 

obter uma superfície regular, e assim garantir um contato conforme entre o par 

tribológico. Este processo consiste no: embutimento em resina ortofitálica         

Fig. 22, com o objetivo de facilitar o manuseio, em seguida foi desbastado 

através do lixamento em lixas com granulometria de #100, #240, #400, #600 e 

#1200 mesh, por ambos os pinos apresentarem uma dureza superior a lixa, foi 

adicionado na região do contato pasta de diamante com tamanho de grão 50 ± 

10 µm, o lixamento foi feito com uma Politriz/lixadeira metalográfica. Após o 

processo de acabamento o pino foi retirado da resina.  

 

Figura 21: Corpo de Prova, após sinterização 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 22: Corpo de prova embutido em resina ortofitálica 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Os corpos de prova utilizados neste trabalho foram produzidos como parte 

da tese de Oliveira, defendida em dezembro de 2016 na Universidade Estadual 

do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Sendo assim, a caracterização dos pinos foi 

realizada pelo autor daquela tese. Oliveira (2016) realizou a caracterização tanto 

dos pós separadamente (Nb, Ni, cBN e WC) quanto dos materiais sinterizados, 

as tabelas 2 e 3 mostram alguns desses dados. 

Tabela 2: Parâmetros de sinterização (Oliveira, 2016) 

Temperatura °C Pressão (GPa) Tempo de sinterização (min) 
1550 7,7 3 

 

Tabela 3: Propriedades mecânicas dos corpos de prova (Oliveira, 2016) 

 
Resistencia a 
compressão 

(MPa) 

Módulo de 
elasticidade 

(GPa) 

Dureza 
Vickers 
(GPa) 

Tenacidade a 
fratura     

(MPa. m ½) 
WC+ligante 1025 195 11 13,3 
cBN+ligante 360 125 43 4,2 

 

O Pino de cBN composto majoritariamente por cBN, tendo composição 

fixa de 90%cBN, 9%Nb e 1%Ni e sendo sinterizado utilizando pressões da ordem 

de 7,7 GPa e temperaturas de 1550 °C. Para caracterização desde material,  

Oliveira (2016) realizou medidas de densificação, análise microestrutural e 

morfológica através de MEV e medidas de DRX.   
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Para amostra estudada a densificação apresentou um valor médio de          

95,7 %. Com o objetivo de analisar a microestrutura e a morfologia das amostras 

foram realizadas análises em MEV, Fig. 23. 

 

Figura 23: Micrografia obtida no MEV, com aumento de 2000x. 

 

Fonte: Oliveira (2016) 

 

O autor destaca, a coalescência entre os grãos de cBN através do 

processo de difusão. Sendo este fato de suma importância, pois comprova que 

o processo de sinterização direta está ocorrendo, e não somente a ligação 

através do ligante.  

 

5.2. Tratamento térmico 

Como o intuito deste trabalho é analisar o comportamento tribológico do 

cBN e WC contra superfícies com diferentes propriedades mecânicas, foram 

realizados tratamentos térmicos no material. Os tratamentos realizados foram: 

recozimento, tempera e tempera seguida de revenimemto. Todos os tratamentos 

foram realizados no Laboratório de Tratamentos Térmicos do Departamento de 

Engenharia de Materiais - UFRN em um forno tubular com atmosfera inerte (gás 

argônio), com taxa de aquecimento de 10°C por minuto, Fig. 24. Antes do início 

do tratamento foi aplicado um vácuo parcial na câmara do forno e em seguida 



31 
 

introduzido o gás argônio, este procedimento é realizado visando evitar a 

descarbonetação da superfície dos discos.     

 

Figura 24: Forno tubular para tratamento térmico 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para o recozimento, o material foi aquecido até a temperatura de 

austenitização 890 ± 20 °C. Para têmpera, os discos foram aquecidos a mesma 

temperatura de austenitização, após alcançada esta temperatura o material foi 

resfriado em banho de óleo. Para o terceiro tratamento, após a têmpera (que 

seguiu os mesmos parâmetros citados anteriormente) os discos foram 

reaquecidos até a temperatura de 520 ± 20 °C, permanecendo no forno nesta 

temperatura por 2 h e em seguida resfriado ao ar. Esta temperatura de 

revenimento foi utilizada com base na curva de revenimento Fig. 25 e os dados 

apresentados na tabela 4, tendo em vista que objetivo deste tratamento era obter 

uma melhora na tenacidade dos contra corpos e uma dureza de 

aproximadamente HRC 36. 
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Figura 25: Curva de revenimento para o aço AISI 4140 

 

 

Tabela 4: Temperatura de revenimento para o aço AISI 4140 

Aço 
Dureza (HRC), Após 2 h de revenimento a temperatura de: Tratamento 

térmico 205°C 260°C 315°C 370°C 425°C 480°C 540°C 595°C 650°C 

AISI 
4140 

57 53 50 47 45 41 36 33 29 

Normalizado 
a 870 °C, 

tempera em 
óleo. 

Fonte: Adaptado de Ruglic (1991) 

 

Para facilitar a descrição dos pares tribológicos utilizados em cada ensaio 

deste trabalho, utilizou-se as siglas apresentadas na tabela 5 para descrever 

cada um.  

 

 

Tabela 5: Siglas para os pares tribologicos 

Corpo de prova 
(pino) 

Contracorpo 
(disco) 

Sigla 

WC AISI 4140 Recozido WC-R 

WC 
AISI 4140 

Temperado e 
Revenido 

WC-TR 

WC 
AISI 4140 

Temperado 
WC-T 

cBN AISI 4140 Recozido cBN-R 

cBN 
AISI 4140 

Temperado e 
Revenido 

cBN-TR 

cBN 
AISI 4140 

Temperado 
cBN-T 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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5.3. Caracterização dos corpos de prova 

5.3.1. Metalografia  

 

Com o objetivo de realizar a caracterização da microestrutura obtida após 

os tratamentos térmicos foi realizada a análise metalográfica antes e após os 

tratamentos. Foram realizados os procedimentos padrões para este tipo de 

análise, sendo eles: lixamento, em lixas de #100, #240, #400, #600 e #1200, 

após este processo foi feito o polimento em uma solução de alumina (1 μm). 

Posteriormente realizou-se o ataque químico das amostras com nital 2 % por 20 

seg. 

 

5.3.2. Medida de dureza    

 

 Como o intuito deste trabalho é avaliar o comportamento tribológico 

do cBN, contra superfícies tanto com microestrutura quanto com dureza variada, 

foi medido a dureza superficial dos discos após a realização do tratamento 

térmico. 

 Os Contra corpos (C.C) foram submetidos ao ensaio de dureza 

Rockwell B (100 KgF) e C (150 kgf), dependendo da dureza obtida após o 

tratamento. O equipamento utilizado foi um durômetro universal da Pantec 

modelo DRBV 187,5 AN, o equipamento foi previamente calibrado com bloco 

padrão. Foi utilizada uma carga de 150 kgf para o ensaio HRC e 100 kgf para o 

HRB, com uma pré-carga de 10 Kgf em ambos os casos. Esta pré-carga foi 

aplicada na superfície da amostra durante 7 segundos, após o término do ciclo 

é feita a leitura no relógio do equipamento. 

 Em virtude das fases formadas no aço (ferrita, cementita e 

martensita) apresentarem propriedades mecânicas diferentes, além da dureza 

realizou-se medidas de microdureza Vickers objetivam-se mapear a variação 

dessa propriedade ao longo de todo contra corpo. Para isso realizou-se 7 

medidas radialmente com um intervalo de 90°, utilizando-se uma carga de 100gf 

e tempo de endentação de 15 s.    
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5.3.3. Rugosidade 

 

A medida da rugosidade superficial do C.C., foi realizada com o intuito de 

garantir que todos os discos tenham uma rugosidade semelhante após serem 

retificados antes dos ensaios trobológicos. Foram feitas 12 medidas nas 

posições 1, 2, 3 e 4, sendo feitas 7 medidas em cada ponto. O corte da retífica 

foi feito no sentido como é apresentado na figura 26.  

Também foram realizadas medidas nos pinos, sendo estas a noventa 

graus dos riscos gerados após o processo de “acabamento” descrito 

anteriormente.  

Foi utilizado um perfilometro da marca Taylor Hobson, modelo Surtronic 

25. O aparelho foi conectado ao computador e os dados obtidos através do 

software Taly profile Silver Edition da Taylor Hobson. Sendo captados os valores 

de Ra, Rq, Rz e Rsm 

 

Figura 26: Esquema para análise de rugosidade 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.4. Ensaio tribológico 

 

Os ensaios tribologicos foram realizados em um equipamento com a 

configuração pino contra disco da empresa Magnum Engineer, Fig. 27. Através 

deste equipamento foi possível medir o atrito dinâmico e a profundidade de 

Sentido 
do corte 

da 
Retifica 

1 

2 

3 

4 
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desgaste do par tribológico estudado que são monitorados através de uma célula 

de carga e um sensor LVDT (Transdutor de Deslocamento Linear Variado) 

respectivamente. Através de sensores termopar conectados ao tribômetro foi 

possível monitorar a temperatura próxima a região do contado e a temperatura 

ambiente.  

 

Figura 27: Desenho esquemático do tribômetro com configuração pino sobre disco 

 

Fonte: Adaptado de ARAÚJO NETO (2018) 

 

Figura 28: Bancada de Ensaio Pino sobre Disco 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Como pino, foram utilizados um cilindro de cBN ou WC, já como disco foi 

utilizado o aço AISI 4140 submetido a diferentes tratamentos térmicos. Sendo 

estes lavados em banho ultrassónico antes e após o ensaio. 

Com o intuito de quantificar a perda mássica do par tribológico foi 

realizado a medida da massa antes e após os ensaios através de uma balança 

analítica Shimadzu Modelo Ay-220 com resolução de 0,0001 g 

 

Os parâmetros utilizados nos ensaios estão descritos na tabela 6. 

 

Tabela 6: Parâmetros dos ensaios 

Rotação do 
Disco (RPM) 

Velocidade de 
deslizamento 

(m/s) 

Distância de 
deslizamento 

(m) 
Carga (N) 

Duração do 
ensaio (min) 

1000 1,047 1885 150 30 
  

Fonte: Elaborada pelo autor 

5.5. Análise dos corpos de prova após o ensaio 

5.5.1. Difração de raio-x 

 

A análise por Difração de raios X (DRX) tem como objetivo a 

caracterização dos pinos de cBN na região de contato do par tribológico, após 

os ensaios visando detectar qualquer mudança de fase que tenha ocorrido 

durante o ensaio.  

O difratômetro utilizado foi modelo URD65, da Shimadzu DRX 7000. Os 

difratogramas obtidos foram analisados e comparados com os valores 

observados com os padrões, segundo o sistema JCPDS, (Joint Comitee of 

Power Diffraction Standards). Os parâmetros experimentais foram os seguintes: 

varreduras variando de 20 a 110 (2θ), com passos de 0,02 graus, utilizando 

velocidade de 2 graus por minuto. 

 

5.5.2. Microscopia Eletronica de varredura e EDS 

 

A análise em MEV tem como objetivo a caracterização das regiões de 

contato do par tribológico, analisando-se tanto o pino (cBN ou WC) quanto os 

discos (AISI 4140), com o intuito de identificar os mecanismos de desgaste após 
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o ensaio pino sobre disco. Para isso foi utilizado um microscópio Eletrônico de 

Varredura da marca Shimadzu com EDS acoplado.  

O modo Elétron secundário é utilizado visando uma análise topográfica  

superficial, já com o detector por Elétrons Retroespalhados (“backscattering 

electron”- BSE) obtém-se diferentes informações em relação ao contraste que 

apresentam: além de uma imagem topográfica (contraste em função do relevo) 

também obtém-se uma imagem de composição (contraste em função do número 

atômico dos elementos presentes na amostra).  
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6. Resultados e discussões  

 

6.1. Análise metalográfica 

As figuras 29, 30 e 31 apresentam as microestruturas obtidas para o aço 

AISI 4140 após o tratamento térmico. Na Fig. 29 (disco recozido), é possível 

identificar contornos de grão bem definidos, com a presença da fase ferrita e do 

microconstituinte perlita (Ferrita e Cementita) (SILVA, 2012).  

A microestrutura formada após o tratamento térmico de têmpera e 

revenimento (Fig. 30), apresenta regiões com microestruturas bem distintas, 

uma região formada basicamente por grãos de ferrita (região clara) e outra região 

composta por uma matriz de austenita com ripas finas de martensita e provável 

ferrita de Widmanstätten. 

 

 

Figura 29: Microestrutura AISI 4140 após tratamento térmico de recozimento, nital 2%. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Ferrita 

Perlita 
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Figura 30: Microestrutura AISI 4140 após tratamento térmico de tempera e 
revenimento, nital 2%. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Analisando-se a Fig. 31, disco temperado, a microestrutura obtida após 

este tratamento é formada predominantemente por uma matriz de austenita e 

ferrita com predominância de austenita, também houve formação da estrutura 

martensitica. É possível identificar, em várias regiões a possível formação de 

ferrita Widmanstätten. Esta estrutura é indesejada uma vez que ocasiona a 

fragilização do aço (Xiong et al, 2018)  

O objetivo inicial da tempera visava a formação de uma microestrutura 

formada predominantemente de martensita porem o meio de resfriamento 

utilizado mostrou-se ineficaz, apresentando uma taxa de resfriamento 

inadequada. Com o intuito de aumentar a taxa de resfriamento e assim obter 

uma maior formação de martensita, tentou-se o resfriamento da peça em água, 

porém este ocasionou o trincamento das mesmas. Sendo assim o procedimento 

inicial adotado (tempera em óleo) foi mantido, uma vez que o objetivo principal 

era a obtenção de discos com dureza diferente, e isto foi obtido através dos 

procedimentos descritos no tópico 5.2 deste trabalho.     

 

Ferrita 

Ferrita de Widmanstätten 

Austenita 
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Figura 31: Microestrutura AISI 4140 após tratamento térmico de tempera, nital 2%. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

6.2. Análise em DRX 

As figuras 32, 33 e 34 apresentam os difratogramas dos pinos de cBN, 

após serem ensaiados através de um tribômetro com configuração pino sobre 

disco contra um disco de aço AISI 4140.  

Analisando-se os Difratograma dos pinos (após o ensaio) para todas as 

condições ensaiadas neste estudo. Não foi possível visualizar a formação da 

fase hBN, que poderia ocorrer através da transformação alotrópica do cBN 

durante o ensaio. A formação dessa fase poderia prejudicar o desempenho do 

compósito de cBN, uma vez que o hBN tem propriedades mecânicas inferiores. 

  

Ferrita de Widmanstätten 
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Figura 32: Difratograma de DRX do pino ensaiado na condição cBN-R 

20 40 60 80 100
-50

0

50

100

150

200

250

300

350

cBN
cBN

cBN

cBN

cBN

cBN

NbC

NbC

NbC
NbC

NbC
NbC

Ângulo (2)

In
te

ns
id

ad
e 

(c
.p

.s
)

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Figura 33: Difratograma de DRX do pino ensaiado na condição cBN-TR 
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Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 34: Difratograma de DRX do pino ensaiado na condição cBN-T  
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Fonte: Elaborada pelo autor 

 

6.3. Dureza 

 

Os valores de dureza dos discos de aço AISI 4140 obtidos após os 

tratamentos térmicos, Fig. 35, indicam que após o recozimento obteve-se uma 

dureza de 20 ± 3 HRC, os discos temperados e revenidos e temperados 

apresentaram uma dureza de 36 ± 2 e 50 ± 3 HRC respectivamente. Estes 

valores de dureza demonstram a eficiência dos tratamentos térmicos realizados. 

Uma vez que estes objetivavam obter faixas diferentes de dureza do aço AISI 

4140 e assim ser possível estudar o desempenho tribológico do cBN, 

principalmente para materiais com dureza inferior a 40 HRC. 
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Figura 35: Dureza HRC, discos de aço AISI 4140. 
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Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A Fig. 36 apresenta os valores de microdureza para as 4 regiões 

analisadas nos discos após o tratamento térmico. Como esperado os corpos de 

prova temperados, devido a sua microestrutura (Fig. 31), apresentaram a dureza 

mais elevada. Os discos recozidos exibem a menor dureza, já os discos 

temperados e revenidos têm uma dureza intermediaria. Isto está de acordo com 

a microestrutura apresentada após o tratamento térmico. A dispersão 

apresentada nos valores medidos é devida as diferentes fases formadas em 

cada amostra como foi discutido anteriormente. Os valores de microdureza estão 

de acordo com os valores encontrados por Ulutan et al. (2010) onde os autores 

realizaram tratamentos térmicos no aço AISI 4140 similares aos utilizados nesse 

trabalho. 
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Figura 36: Microdureza HV 0,1, Discos de aço AISI 4140. 
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Fonte: Elaborada pelo autor 

 

6.4. Rugosidade 

A figura 37 e 38 apresentam os gráficos dos parâmetros de rugosidade 

superficial dos discos ensaiados contra o WC e cBN respectivamente. Para todos 

os parâmetros medidos, a rugosidade superficial é condizente com o processo 

de acabamento realizado (retificação), o que garante assim uma homogeneidade 

superficial de todos os discos 

Os gráficos dos parâmetros de rugosidade superficial dos pinos de WC e 

cBN, na condição não ensaiada, Fig. 39 e 40 respectivamente, indicam uma 

pequena dispersão e valores de rugosidade, similares aos obtidos através da 

retificação, isto indica a eficiência do processo de “acabamento” utilizado neste 

trabalho. Os pinos de cBN apresentam uma dispersão maior nos resultados, este 

fato pode ser devido a maior dureza deste compósito, o que gerou uma maior 

dificuldade no processo de acabamento 
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Figura 37: Gráficos de rugosidade para os discos de aço AISI 4140 ensaiados contra o 
WC 

 

 

 

Figura 38: Gráficos de rugosidade para os discos de aço AISI 4140 ensaiados contra o 
cBN 
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Figura 39: Gráficos de rugosidade pino WC 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 40: Gráficos de rugosidade pino cBN 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

6.1. Ensaio tribológico 

6.1.1. WC – AISI 4140 

 

As figuras 41, 42 e 43 apresentam os dados de profundidade de desgaste, 

coeficiente de atrito e temperatura respectivamente, obtidos no ensaio tribológico 

pino contra disco, onde utilizou-se como corpo de prova o pino WC e como 

contracorpo um disco de aço AISI 4140, submetido a diferentes tratamentos 

térmicos.  

Analisando-se a profundidade de desgaste, Fig. 41, percebe-se que o par 

tribológico WC-R apresentou um desgaste mais severo, sendo cerca de 2,5 

vezes maior que as outras condições ensaiadas. Já os ensaios em que se 

utilizou como contracorpo discos temperados e temperados e revenidos, o 

comportamento da curva foi similar durante a primeira metade do ensaio, nos 15 

min finais o ensaio WC-T mostra uma redução na profundidade de desgaste. 
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Figura 41: Gráfico profundidade de desgaste, ensaio contra WC 
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Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Após entrar em regime, em todas as condições ensaiadas, o COF 

permaneceu na faixa entre 0,35 – 0,6, Fig.42, este resultado está de acordo com 

os resultados encontrados na literatura para o contato WC/aço. 

 A figura 43, apresenta os dados da temperatura próxima a região do 

contato, a temperatura mais elevada foi registrada no ensaio WC-R, isto está de 

acordo com os dados de profundidade de desgaste e COF o que indicam que 

este ensaio apresentou um desgaste mais severo, o que justificaria uma maior 

energia térmica gerada.  Este comportamento tribológico apresentado pelo par 

WC-R pode ser explicado pela análise da região do contato após os ensaios, 

onde através das imagens em MEV Fig. 51 constatou-se os mecanismos de 

deformação plástica, sulcamento e adesão, mecanismos estes que podem ter 

contribuído para gerar uma maior dificuldade no corte do disco pelo pino e assim 

resultado em um maior COF e consequentemente uma maior temperatura 

próxima a região do contato.     
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Figura 42: Gráfico coeficiente de atrito, ensaio com WC 

WC-R WC-TR WC-T

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8
C

O
F

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 43: Gráfico temperatura próximo a região do contato, pino WC 
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Fonte: Elaborada pelo autor 
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6.1.2. cBN – AISI 4140 

 

As figuras 44, 45 e 46 apresentam a comparação dos resultados dos 

ensaios onde utilizou-se como corpo de prova o pino cBN. Analisando-se a 

profundidade de desgaste, Fig. 44. Há consonância com os resultados 

detectados pela perda mássica, onde o ensaio cBN-TR apresentou a menor 

profundidade de desgaste, este fato possivelmente se deve ao menor desgaste 

apresentado pelo pino nesta condição de ensaio.  

Comparando os discos com maior e menor dureza, disco recozido e 

temperado respectivamente. Percebe-se que até cerca de 1/3 do ensaio, ambos 

apresentaram um desgaste similar, porem a partir desse ponto a profundidade 

de desgaste para a condição cBN-R apresentou uma elevação brusca enquanto 

a condição cBN-T apresentou uma queda. Para o ensaio cBN-R este aumento 

pode ser devido ao encrustamento sobre o metal, de partículas de cBN, como 

demonstrado na Fig. 62. Nessa microregião de contato, o par tribológico passa 

a ser cBN/cBN o que pode ter contribuído para um maior desgaste do pino de 

cBN. 

Já para condição cBN-T, a deformação plástica do material arrancado do 

disco e aderido posteriormente sobre a própria superfície metálica, pode ser o 

responsável pela redução da profundidade de desgaste observada na Fig. 44 

após 10 min de ensaio. Nesta condição de ensaio através da análise em MEV e 

EDS (Fig. 72) detectou-se a formação de um tribofilme metálico sobre a 

superfície do pino, isto pode ter contribuído para a redução da profundidade de 

desgaste apresentada no gráfico, bem como para o COF elevado (Fig. 45), uma 

vez que o contato em certos instantes do ensaio passou a ser metal contra metal.  

Após entrar em regime, em todas as condições ensaiadas, o COF          

(Fig. 45) permaneceu na faixa entre 0,4 – 0,55, este resultado está de acordo 

com os resultados encontrados na literatura para o contato cBN/aço. (Keunecke 

et al. 2006) 
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A figura 46, apresenta os dados da temperatura próxima a região do 

contato para os ensaios com cBN, os ensaios cBN-R e cBN-T apesar de 

apresentarem um comportamento tribológico diferente, quando avaliado a perda 

mássica e profundidade de desgaste, a temperatura na região de contato teve 

comportamento similar, o que está de acordo com COF. O ensaio cBN-T 

apresentou a menor temperatura, o que indica um desgaste menos severo, 

(principalmente sobre o disco), este fato pode ser avaliado pela Fig.61c onde 

pode-se visualizar riscos abrasivos pouco profundos 

 

Figura 44: Gráfico profundidade de desgaste, cBN 
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Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Comparando-se os resultados de COF e temperatura próximo a região do 

contato, Fig. 45 e 46 respectivamente, houve uma inversão no comportamento 

esperado para os ensaios cBN-TR e cBN-T. Uma vez que a condição cBN-T 

apresentou o maior valor de coeficiente de atrito medido era de se esperar que 

a temperatura na região de contato fosse elevada, porem isto não ocorreu. Isto 

pode ser explicado analisando-se os mecanismos de desgaste ocorridos nos 

dois ensaios. Para o ensaio cBN-TR constatou-se que em algumas 

microrregiões houve a mudança do par tribológico de metal/cBN para cBN/cBN, 
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este fato pode ter contribuído para gerar uma elevação na temperatura próxima 

a região do contato, uma vez que o contato cBN/cBN tende a gerar um desgaste 

mais severo e consequentemente temperaturas mais elevadas. Devido estas 

partículas de cBN que encrustaram sobre a superfície do disco temperado e 

revenido apresentarem-se na forma de um aglomerado de partículas finas, a 

região de contato apresenta uma área de contato real menor que a esperada 

para contato conforme entre o pino e o disco, gerando assim uma força de atrito 

menor. 

Figura 45: Gráfico coeficiente de atrito, ensaio com cBN 
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Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 46: Gráfico temperatura próximo a região do contato, pino cBN 
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Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

 

6.2. Análise do desgaste 

6.2.1. Par Tribológico Metal duro – Aço AISI 4140 

 

Analisando as imagens dos pares tribologicos, os quais utilizaram como 

corpo de prova o WC, após os ensaios Fig. 47 e os gráficos de perda mássica    

Fig. 48 e Fig. 49, nota-se que para condição em que o disco foi temperado o pino 

sofreu o maior desgaste, chegando a o fraturar na borda, provavelmente devido 

a dureza elevada do disco é possível identificar também, a adesão de material 

proveniente do pino sobre o disco, o que pode ter influenciado na quantificação 

do desgaste através do método da perda mássica. 
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Figura 47: Pares tribologicos ensaiados (pino WC) 
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Já para o conjunto WC-R, o disco apresentou a menor perda mássica 

dentre os materiais estudados, este fato pode ser devido a sua maior ductilidade, 

o que gerou um desgaste predominantemente através deformação plástica e 

microsulcamento (Fig. 51) onde não há perda de material. No pino também 

obteve-se um desgaste reduzido quando comparado com o disco utilizado no 

ensaio WC-T, o que era esperado devido a diferença de dureza entre os 

contracorpos. 

Como pode ser observado no gráfico da perda mássica o disco temperado 

e revenido sofreu uma maior redução na massa, analisando-se as imagens em 

MEV (Fig. 51), pode-se perceber uma grande quantidade de partículas de 

terceiro corpo, estas partículas são formadas por óxido de ferro (como comprova 

a análise em EDS Fig. 52), o que configura o sinergismo entre os mecanismos 

de desgaste oxidativo e abrasivo. A formação de óxidos de ferro pode ocorrer a 

temperaturas relativamente baixas e para uma ampla faixa de composições de 

Fe-O, como indica o diagrama fase Fe-O, Fig. 50.  Estas partículas ocasionaram 

um desgaste mais severo (desgaste a 3 corpos), podendo gerar tanto um 

sulcamento (ploughing) quanto o corte (cutting) na superfície do disco, fato 

semelhante foi detectado por Bakshi (2013), ao estudar o desgaste abrasivo de 

um aço ligado com alto teor de carbono, ao variar a microestrutura do aço. A 

ação do mecanismo de terceiro corpo também foi verificada por Bhaduri et al. 

(2010), ao estudar o desgaste, (através de um tribômetro com configuração pino 

sobre disco) do Ni revestido com um filme de TiN contra uma esfera de WC. Os 

autores observaram a formação de um filme de TiN sobre o contracorpo, que em 

seguida deu origem a uma partícula de terceiro corpo. O pino utilizado neste par 

tribológico (WC-TR), teve um desgaste mais próximo ao desgaste apresentado 

pelo pino ensaiado contra o disco recozido.  
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Figura 48: Gráfico de perda mássica, disco 
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Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 49: Gráfico de perda mássica, pino 
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Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 50: Diagrama de fase Fe-O. 

 

 

 

A análise em MEV dos discos ensaiados contra o WC (Fig. 51) indica que 

o mecanismo de desgaste predominante no discos nas condições ensaiadas é 

o desgaste abrasivo, uma vez que os contracorpos apresentam sulcos em toda 

trilha de desgaste. Na Fig. 51.a é possível visualizar o sulcamento (ploughing) 

em toda região analisada bem como a presença de partículas soltas, que podem 

agir como terceiro corpo, tornando o desgaste mais severo, também é possível 

constatar marcas de desgaste adesivo. 

Na Fig. 51.b há presença de riscos abrasivos e partículas soltas 

localizadas por toda região analisada. Essas partículas agem como partícula de 

terceiro corpo, provocando um desgaste mais severo. Analisando os riscos 

abrasivos percebe-se que os mesmos não apresentam bordas, o que segundo 

Bakshi et al. (2018) indica que houve uma pequena quantidade de deformação 

plástica durante a abrasão.  
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Figura 51: Imagem em MEV da região 1 dos discos ensaiados contra pinos de WC,    
a) WC-R b) WC-TR c) WC-T  

  

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O mecanismo de desgaste abrasivo é predominante no disco temperado 

ensaiado contra o WC Fig. 51c, onde é possível visualizar riscos com 

profundidades variadas, também se constata o desgaste adesivo na região 

analisada.   
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Figura 52: Análise em MEV e EDS do disco temperado e revenido ensaiado contra 
WC. 

 

 

Spectrum In stats. C Cr Mn Fe Zn O Total  

Spectrum 1 Yes 4.53 0.23 0.33 63.51 0.75 30.65 100.00  

Mean  4.53 0.23 0.33 63.51 0.75 30.65 100.00  

Std. deviation  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

Max.  4.53 0.23 0.33 63.51 0.75 30.65   

Min.  4.53 0.23 0.33 63.51 0.75 30.65   
 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Na Fig. 53 percebe-se que houve adesão do material do disco sobre o 

pino, no ensaio WC-R, como mostra a análise de EDS apresentada na mesma 

figura. A formação deste tribofilme, pode ter contribuído para um desgaste 

reduzido do pino nesta condição ensaiada, este tipo de desgaste é esperado 

devido à alta plasticidade do contracorpo em questão. 

A Fig. 54 apresenta uma região de contato do pino de WC utilizado no 

ensaio WC-TR, percebe-se regiões onde a sinterização foi mais eficiente (região 

lisa) e regiões onde há partículas do compósito foram desagregadas. O 

mecanismo de desgaste predominante nessa região é o arrancamento de 

partículas que pode ter funcionado como partículas de terceiro corpo 

aumentando assim o desgaste sobre o disco. A influência das partículas de 

terceiro corpo no desgaste foi demonstrada por Wu et al. 2003. 
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Figura 53: Análise em MEV e EDS do pino WC ensaiado contra disco recozido 

 
 

 

 
 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

Figura 54: Região de contato do pino de WC utilizado no ensaio WC-TR 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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 Para WC-T Fig. 55, as regiões mais lisas demostram áreas onde houve 

uma boa sinterização do compósito, e outras regiões onde os grãos estão na 

iminência de serem arrancados o que indica uma necessidade de uma melhor 

sinterização do compósito. Outra região do pino (mesmo par tribológico) Fig. 56 

pode-se visualizar áreas, onde ocorreu o desgaste por arrancamento das 

partículas do material sinterizado, algumas destas regiões são destacadas na 

figura.  

Figura 55: Região de contato do pino de WC utilizado no ensaio WC-T 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No par WC-T também pode-se visualizar regiões onde ocorreu o desgaste 

adesivo do material do disco sobre o pino (Fig. 57), pode-se perceber regiões 

brancas ricas em óxido de ferro, como indica a análise em EDS, também       

pode-se visualizar regiões só de material ligante o que indica falha no processo 

de sinterização. 
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Figura 56: Região de contato onde ocorreu o mecanismo de arrancamento dos grãos 
WC. Par tribológico WC-T 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Figura 57: Análise em MEV e EDS do pino WC ensaiado contra disco temperado 

 

 
 

 

 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Analisando-se o comportamento tribológico do WC tendo como ligante 

Nb+Ni, quando ensaiado contra o aço AISI 4140 submetido a diferentes 

tratamentos térmicos.  O WC quando ensaiado contra discos com dureza inferior 

a 40 HRC (discos recozidos e temperados e revenidos) apresentou um desgaste 

similar, já para os discos com dureza superior a 40 HRC este compósito teve 

uma perda mássica uma ordem de grandeza superior às demais condições 

ensaiadas. Este fato está em acordo com a Fig. 47 onde nota-se a adesão do 

material do pino sobre o disco comprovando que houve perda de material do 

pino. Através da análise em MEV (Fig. 55, 56 e 57) comprova-se esta 

constatação (desgaste severo do pino) onde há presença do mecanismo de 

desgaste por arrancamento de partículas de WC e este arrancamento pode ser 

devido à deficiência na sinterização do compósito bem como a dureza elevada 

do contracorpo. 

Apesar dos pinos sofrerem uma perda mássica semelhante, nas 

condições WC-R e WC-TR o desgaste dos discos apresentou características 

distintas, enquanto no ensaio WC-R o disco apresentou  uma alta deformação 

plástica e sulcos mais profundos para condição em que o disco foi revenido 

houve pouca deformação plástica e o desgaste foi predominantemente devido 

ao mecanismo abrasivo, onde constatou-se através da análise em MEV 

partículas de óxidos de ferro que atuaram como partícula de terceiro corpo, o 

que demonstra o sinergismo entre mecanismos abrasivos e oxidativos. 

A tabela 7 apresenta os principais mecanismos de desgaste para os 

ensaios com WC.   
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Tabela 7: Resumo dos principais mecanismos de desgaste para os ensaios com WC 

 WC-R WC-TR WC- T 

Disco  Deformação 
plástica; 

 Riscos 
abrasivos; 

 Desgaste 
abrasivo por 3 
corpoos; 

 Desgaste 
adesivo.  

 Desgaste 
abrasivo por 3 
corpos 

 Deformação 
plástica; 

 Riscos 
abrasivos; 

 desgaste 
oxidativo.  
 

 Riscos 
abrasivos; 

 Deformação 
plástica. 

 Adesão 
 Desgaste 

abrasivo por 3 
corpoos; 

Pino  Desgaste 
adesivo; 

 Arrancamento 
de partículas de 
WC. 

 Desgaste 
adesivo; 

 Desgaste 
difusivo; 

 Arrancamento 
de partículas de 
cBN; 
 

 Fratura do pino; 
 Desgaste 

adesivo; 
 Arrancamento 

de partículas de 
cBN. 

 

 

6.2.2. Par Tribológico cBN – Aço AISI 4140 

 

Analisando as imagens dos pares tribológicos, os quais utilizaram como 

corpo de prova o cBN, após os ensaios (Fig. 58) e os gráficos de perda mássica 

Fig. 59 e Fig. 60. Observa-se que o disco recozido sofreu uma maior perda 

mássica, sendo esta perda uma ordem de grandeza superior aos demais discos 

ensaiados. Este fato pode estar relacionado as propriedades mecânicas (dureza, 

ductilidade e etc) adquiridas neste tratamento térmico em comparação a maior 

dureza e menor ductilidade obtidas após a têmpera e têmpera e revenimento.   

Dentre os pinos de cBN ensaiados, cBN-R e o cBN-T apresentaram 

desgaste semelhante, em ambos os casos ao se analisar as imagens em MEV 

e EDS Fig. 66 e 71, percebe-se que houve adesão do material do disco sobre o 

pino sendo este fato mais expressivo no cBN-R, isto está de acordo com a 

literatura, onde se espera que haja uma maior formação de filme protetor quanto 

maior for a ductilidade do metal. Já o pino cBN-TR apresentou um desgaste 

cerca de uma ordem de grandeza inferior aos demais pares tribológicos, este 

fato pode ser devido a partículas de cBN que aderiram sobre o pino Fig. 64. 
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Figura 58: Pares tribologicos ensaiados (pino cBN) 

CBN-R 

 
 

CBN-TR 

 

 

CBN-T 

 

 

  
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 59: Gráfico de perda mássica, disco 
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Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 60: Gráfico de perda mássica, pino 
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Fonte: Elaborada pelo autor 
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A análise em MEV dos discos ensaiados contra o cBN (Fig. 61) indica que 

o mecanismo de desgaste predominante no discos nas condições ensaiadas é 

o desgaste abrasivo, uma vez que os discos apresentam sulcos em toda trilha 

de desgaste. A Fig. 61a (cBN-R) há presença de riscos esclerométricos sobre 

toda a região analisada, com espessuras e profundidade variada, também se 

nota a presença de deformação plástica.  

Figura 61: Imagem em MEV dos discos ensaiados contra pinos de CBN a) Recozidos 
b)Temperados e Revenidos c)Temperados 

  

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Na Fig. 61b (cBN-TR) é possível visualizar riscos abrasivos menos 

profundos bem como a presença de deformação plástica. É possível perceber 

que durante o ensaio partículas de cBN encrustaram sobre a superfície do aço 

AISI 4140 temperado e revenido (<40 HRC) fazendo com que o corte deste tipo 

de material não seja eficiente.    

Para condição cBN-T (Fig. 61c), nota-se riscos abrasivos com espessuras 

e profundidade variada, este fato pode ser devido a presença de partículas de 

terceiro corpo, com tamanho e geometria diferente provenientes tanto do próprio 

disco quanto do pino. O arrancamento de partículas de cBN é comprovada na 

Fig. 71.  Na Fig. 61c também é possível detectar a presença do mecanismo de 

desgaste adesivo, onde houve a deformação plástica do material do aço pelo 

pino ao longo do ensaio, e este material ficou aderido sobre o próprio disco 

É possível visualizar regiões na trilha de desgaste do par CBN-R onde 

não se vê trilha de desgaste à frente ou atrás da partícula de cBN em destaque, 

no centro da figura 62, induz-se que a mesma esta encrustada no disco, uma 

vez que este é macio feito de aço AISI 4140 recozido (20 HRC). Assim sendo 

nesta microregião de contado, o par tribológico passa a ser predominantemente 

cBN/cBN, o que justifica o elevado valor de perda mássica do pino de cBN, para 

esta situação Fig. 60. 

 A região destacada na Fig. 63 apresenta uma região onde possivelmente 

houve um preenchimento por um aglomerado de partículas finas provenientes 

do pino de cBN. Este aglomerado é mais bem visualizado na Fig. 64. Este evento 

pode ser um dos responsáveis por explicar a perda mássica do conjunto          

cBN-TR onde o pino apresentou o menor desgaste entre todas as condições 

ensaiadas. Estas microrregiões de contato formadas por esse aglomerado de 

partículas finas do pino, apresentam uma área de contato real menor que a 

esperada para contato conforme entre o pino e o disco, este fato atua reduzindo 

o desgaste do pino de cBN, gerando um mecanismo de falha por soltura dos 

grãos menos sinterizados de cBN, que ficam aderidos na superfície do material 

que está sendo cortado (AISI 4140 TR).   
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Figura 62: Partícula do pino incrustada na matriz metálica, na região da trilha de 
desgaste, cBN-R.  

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Figura 63: Região da trilha de desgaste para o par cBN-TR 

  

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 64:  Aglomerado de partículas finas provenientes do pino de cBN 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para ambos os discos com dureza inferior a 40 HRC, ensaiados neste 

trabalho ocorreu o incrustamento de partículas cBN sobre a superfície do aço 

AISI 4140, modificando assim o par tribológico nestas microrregiões. Para o  

cBN-R a partícula conseguiu penetrar por completo na superfície do disco 

ensaiado, não ocorrendo a fratura da mesma. Já para a condição cBN-TR, 

apesar de haver o incrustamento da partícula, a mesma não conseguiu penetrar 

por completo na matriz metálica, e com a continuação do ensaio, o contato entre 

o pino e estas partículas ocasionou a fratura das mesmas gerando assim um 

aglomerado de pequenas partículas de cBN. Esta diferença de comportamento 

entre o ensaio cBN-R e cBN-TR pode ser explicado pela diferença de dureza 

entre os dois discos, onde para superfície mais macia (AISI 4140 recozido, 20 

HRC) a partícula de cBN, devido a sua elevada dureza, conseguiu penetrar por 

completo. Já no caso do disco temperado e revenido que possui uma dureza 

intermediaria (36 ± 2 HRC), entre os materiais testados neste trabalho, a 
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partícula de cBN não consegui penetrar por completo, permanecendo parte 

desta partícula na superfície. Porém, vale ressaltar que para ambos os casos    

(< 40 HRC) o cBN não apresentou um bom desempenho, este fato é um 

indicativo da não eficiência do cBN na usinagem de materiais metálicos com 

essa faixa de dureza.  

A figura 65, apresenta o desgaste adesivo do material do disco (região 

clara) sobre a matriz de cBN (região escura), no ensaio cBN-R. A formação deste 

filme é comprovada através do EDS apresentado na Fig. 66. Desta forma fica 

clara o valor de perda mássica do material dos disco, Fig. 60. Esse desgaste 

adesivo do disco sobre o pino com a continuidade do processo tribológico leva a 

remoção gradativa de partículas de cBN que estavam mais fracamente 

sinterizadas o que é explicado pelo fato do cBN ser um material extremamente 

difícil de sinterizar, devido as poucas ligações covalentes. Nota-se que a perda 

de massa percentual do pino é maior que a do disco. O que estabelece o 

mecanismo de desgaste (adesão seguida de soltura de partículas de cBN), e 

justifica o fato de não se utilizar ferramentas a base de cBN para usinar materiais 

de dureza menor que 40 HRC 

Figura 65: Filme metálico sobre a superfície do cBN, ensaio cBN-R 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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A Fig. 66 mostra, com clareza a adesão do aço AISI 4140 recozido sobre 

o pino de cBN. Observa-se grãos de cBN bem sinterizados – lateral esquerda da 

micrografia. Já no lado direito, há grande depósito de aço 4140 recozido, 

alojados exatamente nos locais onde existiam partículas de cBN, que devido à 

má ligação durante a sinterização, sofreram soltura e se depositaram na 

superfície do disco. Assim sendo, ocorre uma troca de superfícies, de forma 

contínua, e o cBN sofre maior desgaste que o aço, nestas condições de ensaio.  

Figura 66: Análise EDS do filme metálico sobre a matriz de cBN, ensaio cBN-R 

 
 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A figura 68 apresenta uma região de malha de trinca térmica formada, 

Medeiros (2002) apresentou vários exemplos onde esse tipo de trinca aparece 

durante ensaios de desgaste. A região mais clara (borda) apresenta o desgaste 

adesivo/difusivo, provavelmente do ligante, Nb-Ni, formando o intermetálico fase 

2 4 6 8 10 12 14
keV

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

 cps/eV

  N   Nb 
  Nb 

  O 

  Fe 
  Fe 

El AN  Series  unn. C norm. C Atom. C Error (1 Sigma)
               [wt.%]  [wt.%]  [at.%]          [wt.%]
-----------------------------------------------------
N  7  K-series  44.51   57.77   71.18            8.37
O  8  K-series  16.24   21.07   22.73            4.96
Fe 26 K-series  13.54   17.57    5.43            0.82
Nb 41 L-series   2.76    3.59    0.67            0.23
-----------------------------------------------------
        Total:  77.05  100.00  100.00 

2 4 6 8 10 12 14
keV

0

2

4

6

8

10

12

 cps/eV

  Fe   Fe 
  O 

  C   Nb 
  Nb 

  Ca 
  Ca 

  Cr 

  Cr 

El AN  Series  unn. C norm. C Atom. C Error (1 Sigma)
               [wt.%]  [wt.%]  [at.%]          [wt.%]
-----------------------------------------------------
Fe 26 K-series  57.90   64.05   34.33            1.78
O  8  K-series  24.29   26.87   50.28            3.26
C  6  K-series   5.09    5.63   14.04            1.13
Nb 41 L-series   2.38    2.63    0.85            0.13
Cr 24 K-series   0.57    0.63    0.36            0.06
Ca 20 K-series   0.17    0.18    0.14            0.04
-----------------------------------------------------
        Total:  90.39  100.00  100.00 



73 
 

de Lavers (Ni3Nb) com o ligante pode ter originado as fases intermetálicas 

Fe2Nb, e a partícula posteriormente foi arrancada durante o ensaio via fratura 

frágil do ligante principalmente. Através do diagrama de fase Ni-Nb (Fig. 67) 

pode-se constatar a possibilidade da formação da fase Ni3Nb, porem as análises 

através do DRX realizados sobre esta superfície não conseguiram comprovar a 

formação da fase, no entanto esta técnica só capta teores acima de 3% em peso.      

Figura 67: Diagrama de fases Ni-Nb. 

 

Fonte: Okamoto (1992) 
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Figura 68: Região onde houve o arrancamento de uma partícula, cBN-R  

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Foi realizada a análise em EDS em dois pontos distintos do pino Fig. 69, 

utilizado no ensaio cBN-TR. Através desta imagem constata-se a ocorrência de 

desgaste adesivo sobre o pino utilizado neste ensaio. É possível verificar duas 

regiões bem distintas, onde o ponto selecionado é composto 

predominantemente de nitrogênio proveniente do composto de CBN já a outra 

região selecionada na figura, o elemento predominante é o ferro proveniente do 

disco de aço, o que indica a adesão e provável difusão do material do disco sobre 

o pino. Esta camada aderida pode ter funcionado como uma proteção para o 

pino, alterando o contato micrométrico de compósito-metal para metal-metal, 

diminuindo assim o desgaste do pino. 

A Fig. 70 apresenta outra região do pino utilizado no ensaio cBN-TR, é 

possível visualizar regiões onde houve arrancamento de partículas. O 

mecanismo de arrancamento de partículas de cBN, foi verificado por Bhaduri et 

al. 2010, ao realizar o ensaio de retificação do aço AISI 52100, sendo este, 

portanto, um mecanismo já aceito 
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Figura 69: Análise EDS do filme metálico sobre a matriz de cBN, ensaio cBN-TR 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

   

A região destacada (Fig. 70) é um provável arcabouço do metal ligante 

Nb-Ni, de onde o grão foi arrancado durante o ensaio, podendo vir a encrustar 

na superfície do disco ou agir como partícula de terceiro corpo. Tal arranjo 

lembra a morfologia alveolar. O círculo amarelo na parte superior direita da Fig. 

70, mostra bem essa situação, onde apenas a partícula de cBN foi arrancada do 

pino, a matriz de sinterização Nb-Ni permanece no pino. Nestas regiões onde o 

cBN foi arrancado, acumulou-se material do disco que foi cortado e ficou 

aglomerado na porção inferior da lateral esquerda da Fig. 70.   
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Figura 70: Região de contato do pino cBN, ensaiado na condição cBN-TR. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Assim como nos demais ensaios realizados neste trabalho, os pinos 

ensaiados na condição cBN-T Fig. 71, 72 e 73. Apresentaram regiões mais lisas 

que indicam locais onde houve uma boa sinterização do compósito, e outras 

regiões onde os grãos estão na iminência de serem arrancados ou foram 

arrancados, o que indica uma necessidade de uma melhor sinterização do 

compósito, apesar de indesejado este é um fato esperado, devido à dificuldade 

em sinterizar o cBN. A análise em e EDS Fig. 73 comprova que como nos demais 

casos houve adesão do material do disco sobre o pino.   
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Figura 71: Região onde houve desgaste adesivo e arracamento de grãos de cBN, 
ensaio cBN-T 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Figura 72: Região onde houve um possível arrancamento de uma partícula de cBN, 
ensaio cBN-T. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 73: Análise EDS do filme metálico sobre a matriz de cBN, ensaio cBN-T 

 

 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Analisando-se um comportamento tribológico do cBN tendo como ligante   

Nb-Ni, quando ensaiado através do método pino contra disco, contra o aço AISI 

4140 submetido a diferentes tratamentos térmicos.  O cBN quando ensaiado 

contra discos com dureza inferior a 40 HRC (discos recozidos e temperados e 

revenidos) ocorreu adesão seguida de soltura de partículas de cBN oque em 

seguida encrustarão sobre a superfície do aço AISI 4140, modificando assim o 

par tribológico de metal/cBN para cBN/cBN nestas microrregiões. Este fato levou 

a uma maior perda mássica do pino de cBN Fig. 60.  

 

Apesar de ocorrer o incrustamento de partículas de cBN sobre a superfície 

do aço AISI 4140 na condição cBN-TR, a perda mássica foi a menor dentre os 
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partículas de cBN não terem penetrado por completo na matriz metálica, e com 

a continuação do ensaio, o contato entre o pino e estas partículas ocasionou a 
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Fe 26 K-series   5.92   11.40    3.18            0.51 
C  6  K-series   5.17    9.96   12.91            1.91 
Nb 41 L-series   1.90    3.67    0.61            0.19 
----------------------------------------------------- 
        Total:  51.91  100.00  100.00 

El AN  Series  unn. C norm. C Atom. C Error (1 Sigma) 
               [wt.%]  [wt.%]  [at.%]          [wt.%] 
----------------------------------------------------- 
Fe 26 K-series  58.14   63.03   33.14            1.79 
O  8  K-series  26.69   28.93   53.08            3.55 
C  6  K-series   4.87    5.28   12.90            1.11 
Nb 41 L-series   2.55    2.77    0.87            0.14 
----------------------------------------------------- 
        Total:  92.25  100.00  100.00 
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fratura das mesmas gerando assim um aglomerado de pequenas partículas de 

cBN. Estas microrregiões de contato formadas por esse aglomerado de 

partículas finas do pino, quando em contato com a superfície do pino geram uma 

área de contato real menor que a esperada para contato conforme entre o pino 

e o disco, com isso o desgaste do pino é menor. 

 

Outro fato que pode explicar a menor perda mássica do pino ensaiado na 

condição cBN-TR, é a formação de um tribofilme metálico sobre a superfície do 

pino bem como a adesão de partículas metálicas na matriz do compósito de cBN 

como mostra as figuras 69 e 70 respectivamente.  

 

O mecanismo de falha por soltura dos grãos menos sinterizados de cBN, e 

posterior incrustamento destas partículas sobre a matriz metálica ficou evidente 

para as condições de ensaio cBN-R e cBN-TR, justificando a baixa eficiência do 

cBN como ferramenta de corte para materiais com dureza inferior a 40 HRC. 

   Nos ensaios tribológicos com o par cBN-T, o disco apresentou a menor 

perda mássica, porem este fato pode não indicar a ineficiência do cBN como 

ferramenta de corte, pois ao contrário dos demais discos (<40 HRC), no ensaio 

em questão não houve incrustamento de partículas de cBN sobre a superfície 

metálica, o que geraria uma ineficiência em um processo de usinagem. Porém, 

mesmo com o bom desempenho do cBN para esta condição de ensaio foi 

possível detectar o arrancamento de partículas de cBN, bem como adesão de 

material metálico sobre o pino, Fig. 71, 72 e 73.  

A tabela 9, apresenta um resumo dos principais mecanismos de desgaste 

ocorridos nos ensaios em que se utilizou como corpo de prova o cBN 
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Tabela 8: Resumo dos principais mecanismos de desgaste para os ensaios com cBN 

 cBN-R cBN-TR cBN- T 

Disco  Deformação 
plástica; 

 Riscos 
abrasivos; 

 Incrustamento 
de partícula de 
cBN. 

 Incrustamento 
de aglomerado 
de partículas de 
cBN; 

 Deformação 
plástica; 

 Riscos 
abrasivos. 
 

 Riscos 
abrasivos; 

 Deformação 
plástica. 

 Adesão 

Pino  Arrancamento 
de partículas de 
cBN; 

 Desgaste 
adesivo; 

 Adesão seguida 
da soltura de 
partículas de 
cBN. 

 Desgaste 
adesivo; 

 Desgaste 
difusivo; 

 Arrancamento 
de partículas de 
cBN; 
 

 Desgaste 
adesivo; 

 Arrancamento 
de partículas de 
cBN; 

 

 

 

Os dados obtidos através dos sensores acoplados ao tribômetro com 

configuração pino sobre disco estão em consonância com os resultados de 

desgaste avaliados através da perda mássica, análise em MEV e EDS para os 

ensaios em que se utilizou como corpo de prova o cBN.  

Para condição cBN-R tanto o pino quanto o disco apresentaram uma 

maior perda mássica, Fig. 59 e 60 o que está consonância com o gráfico de 

profundidade de desgaste (Fig. 44) onde esta condição apresentou o maior 

desgaste.  Este desgaste mais severo também é comprovado pelo gráfico da 

temperatura próximo a região do contato (Fig. 46), bem como pela análise das 

superfícies de desgaste do pino através de MEV e EDS, onde constatou-se os 

mecanismos de desgaste por arrancamento de partículas de cBN, desgaste 

adesivo de material do disco sobre o pino e adesão seguida de soltura de 

partículas de cBN. Ao analisar-se a superfície do disco, foi verificado o 

incrustamento de partículas de cBN sobre a superfície macia do aço AISI 4140 

recozido. Este incrustamento pode ter sido o responsável pelo valor mais baixo 

do coeficiente de atrito, uma vez que o contato nestas microrregiões passou a 

ser cBN/cBN. 
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Para o par tribológico cBN-TR o gráfico profundidade de desgaste,          

Fig. 44, está em acordo com os resultados de perda mássica (Fig. 59 e 60) onde 

está condição de ensaio apresentou a menor profundidade de desgaste. Este 

fato se deve possivelmente ao baixo desgaste do pino e ao aglomerado de 

partículas de cBN encrustados sobre a superfície do disco (Fig. 64). A formação 

dessa microrregião composta por finas partículas de cBN sobre a matriz 

metálica, fez com que para esta região, o contato torne-se cBN/cBN além de 

contribuir para a elevação da temperatura na região do contato (Fig. 46) também 

pode ser responsável pelo baixo COF, uma vez que a área de contato real 

diminuiu.  

Assim para ambas as condições ensaiadas neste trabalho, quando o 

disco apresentou uma dureza inferior a 40 HRC (cBN-R e cBN-TR), o cBN não 

apresentou um desempenho satisfatório indicando assim que este material não 

é adequado para corte de materiais com essa faixa de dureza. 

Quando ensaiados através do tribômetro com configuração pino sobre 

disco contra o aço AISI 4140 recozido, o pino de cBN teve uma perda mássica 

uma ordem de grandeza superior ao pino de WC. Este fato pode ser explicado, 

devido a mudança do par tribológico, durante o ensaio cBN-R, onde em alguns 

pontos da região do contato ao longo da trilha de desgaste o contato variava 

entre cBN/metal recozido e cBN/cBN. Isto ocorreu devido ao incrustamento de 

partículas de cBN sobre a superfície macia (20 HRC) do aço AISI 4140 recozido. 

Este fenômeno também foi detectado através dos sinais de profundidade de 

desgaste, COF e temperatura próxima a região de contato.   

Ao ser ensaiado contra o contracorpo temperado e revenido o pino de cBN 

apresentou uma perda mássica cerca de 2 vezes maior que o pino de WC. Este 

fato é explicado devido ao arrancamento de partículas de cBN e posterior 

incrustamento sobre a matriz metálica do aço AISI 4140 temperado e revenido 

(36 ± 2 HRC) formando sobre a superfície do disco microrregiões composta por 

um aglomerado de finas partículas provenientes do pino de cBN. Tornando assim 

o desgaste mais severo, pois nestas regiões o contato passou a ser cBN/cBN.  

O desempenho tribológico do cBN em comparação com o WC tendo como 

contra corpo superfícies com dureza superficial inferior a 40 HRC, comprova que 
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para esta faixa de dureza o cBN não seria o material para ferramenta de corte 

mais indicado. Isto se deve a adesão seguida de soltura de partículas de cBN, e 

posterior incrustamento destas partículas na superfície do aço, o que modifica o 

par tribológico na região do contato tornando assim o desgaste mais severo e 

pouca eficiência no processo de corte.   

O pino de cBN, ao ser ensaiado contra o disco temperado, teve uma perda 

mássica   cerca de 1,5 vezes menor que o WC quando ensaiado contra o mesmo 

disco.  Isto pode ser devido a elevada dureza do disco após a têmpera (50 HRC), 

fazendo com que o pino de cBN por apresentar uma maior dureza que o pino de 

WC, tenha um melhor desempenho tribológico. Este fato comprova a eficiência 

do compósito de cBN utilizado nesta pesquisa, o qual utilizou um ligante inovador 

(Nb+Ni). 
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7. Conclusões  

De modo geral, esta pesquisa atingiu o seu objetivo principal, que foi 

demonstrar o porquê ferramentas de cBN não são indicadas à usinagem de 

metais e ligas com dureza inferior a 40 HRC. Conclui-se que isto se deve a 

ocorrência do mecanismo de falha por soltura dos grãos menos sinterizados do 

cBN, e posterior encrustamento destas partículas sobre a matriz metálica 

alterando o contato nestas microrregiões para cBN/cBN, tornando assim o 

desgaste mais severo. 

Através dos  tratamentos térmicos realizados nesta pesquisa, obteve-se 

a variação na dureza deseja no aço AISI 4140. Tendo o discos recozidos uma 

dureza de 20 ± 3 HRC, temperado e revenidos 36 ± 2 HRC e temperados 50 ± 3 

HRC. 

Todos os parâmetros medidos de rugosidade (Ra, Rq, Rz e rsm) 

superficial são condizente com o processo de acabamento realizado sobre os 

discos(retificação), o que garante assim uma homogeneidade superficial dos 

mesmos 

Os Difratograma da análise de DRX dos pinos de cBN ensaiados, indicam 

que não houve transformação alotrópica para a fase hBN.  

Analisando-se o desgaste do disco de aço AISI 4140 submetidos aos 

tratamentos térmicos de recozimento, tempera seguida de revenimento e 

revenimento, ensaiado contra pino de WC ou cBN através do método pino sobre 

disco com velocidade de rotação 1000 rpm e carga aplicada de 150 N: 

 Quando submetido ao tratamento de recozimento o disco ensaiado 

contra o pino de cBN teve um desgaste cerca de uma ordem de grandeza 

superior ao ensaiado contra o pino de WC. 

 Após tempera e revenimento os discos ensaiado contra o pino de 

WC teve uma perda mássica cerca de uma ordem de grandeza superior ao 

ensaiado contra o pino de cBN. 

 Para os discos temperados (material com maior dureza testado) 

tanto os ensaiados contra o WC quanto o cBN apresentaram um desgaste 

similar, na mesma ordem de grandeza 
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 Em todos as condições ensaiadas os discos apresentaram como 

mecanismo de desgaste principal o desgaste abrasivo, porem também é 

possível visualizar sobre as superfícies de contato os mecanismos de desgaste 

adesivo, oxidativo e deformação plástica.  

Analisando-se o comportamento tribológico através do método pino sobre 

disco com velocidade de rotação 1000 rpm e carga aplicada de 150 N, os 

compósitos WC e cBN tendo ambos como ligante inovador a liga Ni-Nb 

ensaiados contra disco do aço AISI 4140 submetido aos tratamentos térmicos 

de recozimento, têmpera e revenimento e tempera: 

 Quando ensaiados contra o disco recozido, o pino de cBN teve uma 

perda mássica uma ordem de grandeza superior ao pino de WC. 

 Ao ser ensaiado contra o contracorpo temperado e revenido, o pino 

de cBN apresentou uma perda mássica cerca de 2 vezes maior que o pino de 

WC. 

 O pino de cbn, ao ser ensaiado contra o disco temperado, teve uma 

perda mássica cerca de 1,5 vezes menor que o wc quando ensaiado contra o 

mesmo disco.   

Os resultados dos ensaios tribológicos para as condições ensaiadas neste 

trabalho mostram que o CBN quando comparado com o wc obteve melhores 

resultados quando se elevou a dureza do contracorpo, este fato está em  

consonância com a prática já adotada na indústria, onde se utiliza o cBN para 

usinagem de materiais duros. E os ensaios realizados neste trabalho elucidaram 

possíveis motivos para a baixa eficiência do compósito de cBN contra materiais 

dúcteis (<40HC) 
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9. Apêndice  

 

Um dos principais objetivos do tratamento térmico de revenimento é o 

aumento da tenacidade dos aços martensíticos, porém, a seleção incorreta da 

temperatura de revenimento pode causar um comportamento frágil em várias 

famílias de aços. Este fenômeno é conhecido como fragilização no revenimento 

e nos aços de liga Cr-Mo e Ni-Cr-Mo ocorre devido a precipitação de impurezas 

nos contornos de grãos de austenita, especialmente fósforo [Tavarez et al, 2019]. 

Quando os aços carbono ou de baixa liga são resfriados lentamente após 

o revenimento a temperatura acima de 575 °C (1065 ° F) ou revenidos por 

períodos prolongados entre 375 e 575 ° C (705 e 1065 ° F), ocorre uma perda 

de resistência pela fragilização ao revenimento. Uma das maneiras de evitar este 

problema é a alteração da taxa de resfriamento após o revenimento (Wisti e 

Hingwe 1991). 

Com o intuito de avaliar os resultados tribologicos obtidos para o par cBN-

TR, uma vez que foi observada uma possível fragilização após o tratamento de 

revenimento seguindo os parâmetros descritos na seção 5.2 deste trabalho, foi 

realizado o tratamento térmico de revenimento alterando-se a taxa de 

resfriamento, adotando-se uma taxa mais rápida através do banho salino.  

A microestrutura formada após o tratamento térmico de têmpera e 

revenimento em banho salino (Fig. 74), apresenta uma microestrutura Ferrita, 

Martensita revenida e Bainita   
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Figura 74 : Microestrutura AISI 4140 após tratamento térmico de tempera e 
revenimento em banho salino, nital 2%. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Analisando-se os resultados de Dureza e Microdureza dos discos 

temperados e revenidos (TR) e temperados e revenidos em banho salino (TRBS) 

Fig. 75 e 76 respectivamente, ambos os discos apresentaram um valor de dureza 

similar o que indica que a mudança na taxa de resfriamento após o processo de 

revenimento não ocasionou uma variação significativa na dureza dos discos. Nos 

ensaios de Microdureza HV os discos apresentaram uma dispersão acentuada 

em todas regiões, este fato deve-se as diferentes fases formadas em cada 

amostra como foi discutido anteriormente.  Porém, se levado em conta somente 

os valores médios de cada região, a amostra temperada e revenida em banho 

salino, apresenta um valor de microdureza HV maior que os discos temperados 

e revenidos, tendo os discos TRBS valores médios de dureza maiores ou igual 

a 335 e os discos TR valores de dureza médio inferiores a 335. 
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Espera-se que com os discos temperados e revenidos apresentem uma 

maior fragilidade que os discos TRBN uma vez que estes foram submetidos a 

uma taxa de resfriamento mais alta, evitando-se assim uma possível fragilização 

ao revenido. Sendo assim espera-se que o cBN apresente um melhor  

comportamento tribológico no corte dos discos TR. Este fato pode explicar os 

resultados dos ensaios tribologicos através do método pino sobre disco, tendo 

como pares: discos de aço AISI 4140 temperados e revenidos contra o pino de 

cBN (cBN-TR) e discos de aço AISI 4140 temperados e revenidos em banho 

salino contra o pino de cBN (cBN-TRBS). Onde tanto a temperatura na região do 

contato quanto a profundidade de desgaste no ensaio cBN-TRBS foi maior que 

no ensaio cBN-TR. (Fig. 77 e 78)   

 

Figura 75 : Dureza HRC, discos de aço AISI 4140. 
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Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 76 Microdureza HV 0,1, Discos de aço AISI 4140. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Como o disco TRBS apresenta uma possível maior ductilidade que o disco 

TR o mecanismo de desgaste descrito na seção 6.2.2 para o par tribológico cBN-

TR pode ter sido maximizado no ensaio cBN-TRBS. ou seja, devido a menor 

fragilidade dos discos temperados e revenidos em banho salino houve um 

preenchimento por um aglomerado de partículas finas provenientes do pino de 

cBN em mais regiões, o que pode justificar um menor desgaste no pino no ensaio 

cBN-TRBS (Fig. 80) 

 Como o disco TRBS é teoricamente mais dúctil que o disco TR pode ter 

ocorrido um desgaste sem perda de material (por deformação plástica), o que 

explicaria o maior afundamento da pista e maior temperatura porem uma menor 

perda mássica menor do disco (Fig. 81) 
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Figura 77: Gráfico profundidade de desgaste, cBN 
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Fonte: Elaborada pelo auto 

Figura 78 Gráfico Temperatura próximo a região do contato 

0 5 10 15 20 25 30
20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

T
em

p
er

at
ur

a
 (

°C
)

Tempo (min)

 Temp. Rev
 Temp. Rev BS

 



95 
 

Figura 79: Gráfico coeficiente de atrito, ensaio com cBN 
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Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 80: Gráfico perda mássica, pino cBN 
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Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 81 Gráfico perda mássica, disco AISI 4140 

 

8,62x10-2

7,48x10-2

Temp. Rev. Temp. Rev. BS
0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

P
e

rd
a

 m
as

si
ca

 (
%

)

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


