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RESUMO

ALVES, M . Z .; O LIVE IRA, J. F. G. (200 1). A valiaçllo prática de monitoramento

por emissão acústica do desgaste de f erramenta em processos de lorneamento.
São Ca rlos, 200 I . 97p. Disse11ação (Mestrado) - Esco la el e Engenharia de São
Carl os, Uni versidade de São Paul o.

A viabilização do conceito de manu fa tura enxuta depende da redução da
necessidade de int ervenções do operador no processo. Na usinagcm dos metais, uma
das principais situ ações onde esta int ervenção se tàz necessária é a determinação da
condição de II m de vida das ferramentas de corte, a qual é muit as vezes subjeti va c
não pod e ser prevista com segurança . Sendo a emissão acústica (E/\) um sin al gerado
pelos principai s fenômenos envolvidos na usinagem, um si tema de monit oramento
de desgaste de krramcntas baseado neste tipo de si nal foi ava liado em operação de
torneamento de eixo de saída el e transmissão mecânica caracteri zado po r geometria
complexa. Verificou-se que há uma relação entre a trajetória da f'e rramenta e a
"assinatura" do processo (tensão R.M S plotada contra o tempo) . Além disso, há uma
fo rte correlação entre os desgastes de flanco e cratera ela ferramenta e a EA, mas a
combinação destes mai s a adesão de material da peça à ferra menta determi nara m
pequena di ferença ele ampli tude do sinal entre os estágios iniciais c tlnais el e vida elas
fe rramentas. Além disso, a influência do sistema de fixação na EA mostrou-se
di versas vezes maior que a influ ência do desgaste. Portanto, um sistema de
monitoramento de desgaste baseado apenas em emissão acústica não seria acl e(juaclo
para a situ ação estudada .

Palavra s-chave: monitoramento ele desgaste de ferramenta; torneamcnt o; emissão
acústica.
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ABSTRACT

ALVES, M. Z .; OLIV EIRA, J. F. G . (200 I). Practical evaluation c?f m1 acoustic

emission too/ wear monitoring .\ystl!m in tuming operation. São Carlos, 200 I .
p. Dissertação (Mestrado ) - Escola de Engenharia d e São Carl os, Universidad e
de São Paulo.

The Lean tvl anu làcturing concep t d epeneis on the recluetion of the necessity o f
int crvcnt ions in the process by th e operators. In metal machining, o ne situatio n
w here these in ter vcnti ons are neccssary is thc cle termin ation of tool lifc, w hich is
subjectivc. 13esiclcs that, thc lOol lilc predi ction is no t reli able.
1\coustie em ission signal s are gcnerat ed by many acti vities involved in
machining. Thcrelà rr an aco u:-tic t:lll Íssiun l>ased tool wear monitor ing system was
evaluated

in

a

turning

operati on or

a

mechanica l

transmi ssion

main

shaft

characterised by compl ex gcometry. l t was found tha t there is a relationship betwecn
the too l track aml thc t\E " signature" of th e process (RMS voltagc plott ed versus
time). Furthcrmore, therc is a strong correlation between cra ter and nank tool wear
anel thc AE sig nal , but thc cumbination ol" them p lu s adhesion phenomena determi ne
low amplitudes between i11itial and fin al stages uf the tool life. Bcsicl es t hat , thc
i11f1uc11cc or the fi x ture syst em w a

lound to be severa! times highcr t ha11 t he

i11 nue11ce of the w ear. Therdore, a tool w ea r mo nitor ing system baseei 0 11 acoustic
cmissio11 o11 ly would 1101 bc aclequate lor thi s appli cation.

Kry words : tool wcar moni tnring~ turning; acoustic emissio11.
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1 INTRODUÇÃO

A viabilização do conceito de manufatura enxuta, especialmente quando se
considera alto volume ele produção, depende da redução da necessidade ele
intervenções do operador no processo para qu e este possa traba lhar de forma
multifuncional - operação de di versas máquinas. Em processos de us111agem,
destacam-se duas situações nas quais a int ervenção elo o perador ocorre de maneira
sistemática: l) verificação dimensional da peça e, se necessário, correção da posição
ela ferramenta de cor1e; 2) determinação elo moment o de troca da ferramenta.
Em máquinas ferrament as co m comando numérico co mput ado rizado (CNC)
já é possível a impl ementação ele sistemas aut omáticos de medição confiáveis que
realimcntam o CNC com o erro dimensional obtido (diferença entre o valor medid o
na peça c o va lor especificado), possibilit ando qu e se corrija automa ticament e a
posição relativa da ferrament a
Com relação ú deterioração das ferrament as de corte, RYl\l30V ct ai. ( 19 1)6)
afi rma m que na usinagem este é um dos fenômenos qu e geram mudanças
im previsíveis nas co ndições de manufa tura e C]Ue a priori não pode ser modelado. Por
estas característi cas, a deterioração das rcrramentas ele corte seria um enorme
obstáculo à automação int eligent e. Na ter1t ativa de romper este obstáculo, di versos
trabalhos têm sido rea lizados com o objet ivo de desenvolver sistemas de
monitoramento que co nsigam prever o fim de vida da ferrament a sem o auxí li o do
homem, mas poucos deles abordam situações práticas (não laboratoriais) de
usrnagem. Além di sso, na maioria deles, os procedi mentos ex perimentais são
reali zados sob condições ideais ou simplificadas, principa lment e com relação ú
geometria da peça.
Assim , este trabal ho pret ende verificar a possibi lidade ele se aval iar em
processo o desgaste de l'e rrar11ent as numa situação rea l de usinagem de peça de
geometria compl exa - eixo de saída de trnn srni ssào automot iva. A operação escolhida
para

O

lllOili to ramento Coi a primeira Operação ele torneamento apÓs

O ~àceamelliO

e
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centragem, a qual emprega duas ferramentas: uma de desbaste e outra de
acabamento. Em produções seriadas, o torneamento é uma da s operações que mai s
necessita de intervenções do operador.
DIEI & DORNfELD ( 1987) afirmam que a metodologia de monitoramento

por emissão acústica (EA) é atrativa porque o sinal (onda de tensão) é gerado pelos
principais mecani smos envolvidos na usinagem dos metais: deformação plástica,
atrito, fratura de cavacos c ferramenta. Portanto, este foi o método escolhido para
verifi cação indireta do desgaste das ferramentas.
A aplicação em questão não pret ende ser fl exível, uma vez que a célula, na
qual se procede a operação em estudo , é dedicada à usinagem de uma família de
peças com geometrias idênti cas no tornea mento. Portant o, um possível método de
monit orament o do desgaste das ferramenta s seria :
I) Estabelecer val ores de referência para o sinal de EJ\ para ferrament as em
condição el e fim de viela.
2) Verilicar se ex iste tendência de aument o ou atenuação do sinal da situação
inicia l de usinagem para aqu ela na qu al a lc n ament a cstú na condic,:ão de fi m de vida.
E;-; istindo tend ências defini das, é possível definir se a referência estabelecida no item
é limit e supe1io r ou inferior ele controle para o sinal de EA.

J) Deve-se ver ifi (.:ar também se a I endência observada é função do desgaste,

ou seja, se hú correlação entre estas gra ndezas. Além disso, a inlluência de

t~1t o res

ex ternos como, por exempl o, pressão no co ntra-pont o deve ser testada.
Objeti va ndo-se, ent ão, testar a viabilidade de aplicação da técnica de E/\ no
monitoramento do desgaste de fe rramentas no torneamento de eixos el e transmissão
em um ambiente indu strial, este trabalho fo i estrutu rado em sete capítulos.
Os capítulos 2, 3 e 4 são o resultad o de pesq uisa bibliográfica feita sobre os
pri ncipais assunt os relacionados aos procedimentos experimenta is. São ele extrema
importà ncia co mo embasament o teórico e atuali zação sobre demais trabalhos
reali zados na área de monitoran1cnt o de processos de usinagem.
No capítul o 2, discut e-se sobre os principais métodos ele monit oramento dos
processos de usinagem, ressalt and o-se aspectos positi vos e negat ivos de cada um
deles
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No capítulo 3, são descritas as pnnc1pa1s avanas e desgastes de uma
ferramenta de metal duro, bem como os mecanismos que procuram explicar o seu
surgimento.
O quarto capítulo trata de maneira conceitual a emissão acústica e sua relação
com a operação de torneamento.
Discorre-se em seguida, no capítulo 5, sobre como foi implementado o
procedimento experimental e os métodos utilizados na análise dos dados obtidos.
Finalmente, nos capítulos 6 e 7, são apresentados os resultados, discussões,
conclusões c sugestões para futuros trabalhos.
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2 MÉTODOS DE MONITORAM ENTO DE PROCESSOS DE
USINAGEM

Os métodos de monitoramento de processos de usinagem são normalment e
di vidid os em dois grandes grupos:
I) Monit ora mento direto é aquele onde a grandeza estudada é medida diretament e.
2) Monitorament o indireto é aquele no qual um outro parâmetro é medido c
relacionado co m o parâmetro est udado.

2. 1

Método s de M onito ramento Direto

Nus métodos di retos, a med ição do parâmetro estudado é geralmente
realizada após terminado o ciclo de usinagcm. As pnncqHus técnicas de
monitora mento di reto de processos de usinagcm serão citadas a seguir.

2.1. 1 Medidas ópticas

Segundo DAN & rviATH EW ( 1990), uma região desgastada da f'e rramenta
apresent a maior refl etiviclacle quando comparada a uma região não desgastada.
Assim, medind o-se a rcfl ctividade de uma região, é possível quantificar seu desgaste.
R YABO V et ai. ( 1996) reali zaram o mapeamento tridimensional de uma
fi·csa com au xíl io de um sensor de deslocamento laser, com a ferrament a girando
presa ao próprio eixo da máquina. Esta técni ca permi tiria a ident ificação de
lascamentos na ferramenta (Figura 2. 1), bem como a medição do desgaste de !lanco
com erro máximo de 40 pm.
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A desvantagem deste método é que a presença de cavacos e fluido de corte,
exige a utilização de pré-processamento para eliminar a influência destes no sinal, o
que pode demandar alta carga computacional e até mesmo inviabilizar o
monitoramento. A formação de aresta postiça de corte ou a adesão de material sobre
a região desgastada da ferramenta também podem gerar informações inconsistentes
sobre o desgaste da ferramenta.

10 -,
'

FIGURA 2. 1. Mapeamento 3D de ferramenta- RYABOV et al. (1 996)

2. 1.2 Análise de partículas

Segundo UEI-IARA (1973), uma parte das pat1ículas desgastadas da
ferramenta é carregada pelo cavaco no torneamento. É possível separá-las do cavaco
através de imersão em soluções e filtragem para análise química e assim quantificar o
desgaste.
A desvantagem deste método é que procedimento de separação é lento, pouco
prático, necessita de instalações laboratoriais adequadas e é pouco preciso.
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2.1.3 Radioatividade

COOK & SUBRAMANIAN ( 1978) afirmam que a radioatividade pode ser
usada para medir a perda volumétrica ele material ela ferramenta. Este método
co nsiste em ativar a ferramenta com nêu trons na região a ser desgastada e, à medida
que o desgaste cresce, mede-se a queda ele radioat ividade da ferramenta.
A desvantagem deste método é que o procedimento de preparação das
ferramentas é lent o e necessita de instalações labora toriais adequadas, as qua1s
também são necessá rias para a med ição da rad ioati vid ade da ferramenta.

2. 1.4 Variações dimensionais da peça

O desgaste da ferra ment a geralmente provoca uma alteração dimensional na
peça usinada. No torneamento, por exempl o, a tendência é de au mento do diâmetro
com o desgaste. t\ desvantagem de se medir o desgaste da fe rramenta pela variação
dimensional da pec,:a é que há outros fitt orcs que influenciam esta va riação como:
temperatura, condições de fixação da peça, vibrações e variações inerent es ú máquina
(erros de posicionamento, folgas, atrit os, desgastes). Nem sempre é possível sepa rar
a influ ência de todos estes fatores.
Diversos fabri cant es dispôem de sistemas de mediçüo aut omáti cos da peça
(Marposs, ln tas) que, conjuntamente co m o comando numérico computadori zado da
máquina, constituem um sistema retroalimentaclo capaz de manter as dimensões da
peça dentro ele um int ervalo de controle atra vés ele correções na posição da
ferramenta proporcionais ao erro en tre o valor medid o na peça e o valor especificado
para a dimen são. Estes sistemas indiretamente compensam o desgaste da ferramenta,
mas sào incapazes de ind icar se a te rramenta já se encontra em fim de viela, ou seja, a
intervenção do operad or ainda se fa z necessária. Além disso, eles tem a desvantagem
de gera lmente serem dedi cados e de alt o custo .

9

2.1.5 Sondas de detecção de toque

As sondas de detecção de toque merecem destaque pela sua confiabiliclade e
amplo emprego na implementação ele métodos de monitoramento direto. Sua
invenção data do início da década de 70. Embora seu potencial de aplicação em
máquinas ferramentas tenha sido prontamente reconhecido, ele não ocorreu antes elos
meados dos anos 80 quando se desenvolveram máquinas com controles mais
sofi sticados c então o uso de sondas foi adotado pelos maiores fabricant es ele
máquinas ferramentas do mundo.
Uma aplicação particularmente interessante é o "presetting" de ferramenta s,
ou a determinação automática das dimensões da ferramenta (Figuras 2.4 e 2.5) As
sondas para este tipo de aplicação são facilm ente instaladas em centros ele usinagem
ou tornos CNC c permit em operação automúti ca com os seguintes benefi cios:

I)

Detecção de quebra de ferramenta em ciclo (entre operações);

2)

Redução do tempo de máquina parad a e refu gos devido a co lisões que
ocorram em li.tnção de erros durant e entrada manual de dad os
relativos à geometria da ferramenta ou em função ele quebra de
ferramentas;

3)

Redu ção de manut enções co rreti vas;

4)

Eliminação el a necessidad e de " presetting" manu al de ferram entas;

5)

Redução de tempo el e "sctup" (tempo de preparação) de ferramentas.

Outras apli cações (Figuras 2.2 c 2.3 ) incluem: "setup" automáti co de peças
(determinação de referência para usinagem na peça) e inspeção dimensional em
ciclo .

lO

FIGURA 2.] . Inspeção dimensional FIGURA 2.2. "Sctup" automáti co de

RE NISHAW ( 1998)

peça- RE NISHAW ( 1998)

FIGURA 2.4. " Prcsetting" de ll·csa -

FIGURA 2.5. " Prcsetting" de broca -

RENI SHA W ( I998)

RENISHAW (1998)

;\ principal desva ntagem deste método é aumento do tempo de ciclo
completo da operação, uma vez que a medição da peça ou tcrrament a não pode ser
realizada durant e a usinagcm. Este redução de tempo pode ser minimi zada
realizando-se medições amostrais a int ervalos definidos segund o crit érios qu e
atendam às necessidad es do processo.
Um resumo dos métodos de rno nit ora ment o direto com seus principais pontos
posit ivos e negat ivos e aplicações mai s co muns é mostrado na Tabela 2. 1.
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TA BELA 2. I. Resumo dos principais métodos de monitoramento direto e sondas de
detecção de toque
Método

Pontos positivos

Pontos ;.egativos

•

Possibilitélm o
mapeamento
tridimensional da
ferramenta.

•

Análi se de
partículas
(separação de
partículas de
I desgaste no
j cavaco ou fluido
1 de <2ortc)_
._
Análi se de
radioati vidade
i (medição de
1 perdél de
! réldioéltividaclc
I dél ferramenta)
t \f . '
ana ocs
1
dimensionais ela
peç.!!

•

Aplicabilidade.

•

•
•
Aplicabilidade.

•

•
l o

I

Simpl icidéldc
Sistemas
di sponíveis
comercialment c

I ,.

•

I

-~

Fatores
complicadores:
• aresta
postiça;
• cavacos;
• fluido de
corte.
Procediment o ele
separação lento e
pouco prático;
Medi ção
laboratorial;
Pou ca precisão .
I

I

Sondas de
I detecção de
!llilue
, (medi ção ele
peça ou
rerrament a)

•
•

comuns
-Torneamento;
Frcsamento.

•

Uni versal.

· -- - - -

Medidas ópticas
(sensor ele
deslocamento
laser e medição
de refletividade).

I

I Aplicações mais

!

1:
I

ct

" Presseting"
aut omát ico;
Detecção de
quebras;
Referência ele
ustnagem
automáticél.

-- --· -Preparação elas ! • Universal.
ferramentas
I
(at ivação com
nêutrons);
Medição
lélboratoria l.
Suscet ível ú
o
Tornca ment o;
influencia de
• Fresamcnto;
ou tros fàtorcs:
o
f-uração.
o
tctnperatura ;
" vibrélções;
" sistema de
ll xaçâo.
Sistemas
dedi cados, de
alto custo.
Aumento ele
• Frcsa mcnto;
o
tempo de ciclo.
Furação;
o
Torncamcnto.
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2.2

Métodos de Monitoramento Indireto

Em geral, nos métodos de monitoramento indireto, a medição do parâmetro
estudado é realizada durant e o funcionamento normal da máquina, sem a necessidad e
ele interrupção da usinagem.
Segundo PlGARl ( 1995 ), a difi culdade existente no monitoramento indireto
está em conhecer o relacionamento do parâmetro medido co m o pa râmetro estud ado
e também eliminar as interferências de ruídos elo sistema no sinal medido .
As principais técni cas de moni toramento indireto ele processos de usinagem
serão citadas a seguir.

2.2. 1 Forças de corte

t\ fo rça de usinagcm se altera com o desgaste el a ferramenta c principa lmente

com a sua quebra ou lascamcnt o. [ la pode ser representada por três componentes:
fo rça principal de corte (compo nent e na direção ela velocid ade de corte), força de
ava nço (component e na direção do ava nço) c força passi,·a (também conhecida por
força ele protl.111didade). ;\lguns trabalhos mostraram que as fo rça s de avanço c
passiva são mais influ enciadas pelo desgaste da ferramenta que a fo rça principal ele
corte: T/\KEYAM ;\ et ai. ( 1970), JLT LY ( 1984).
SA NTO CHl et ai. ( 1997 ) observaram uma va riação ele 12% ela força el e corte
entre as condi ções de ferramenta nova e com desgaste de fla nco ( VJJ) igual a 0,23
111m em operação de tornean1cnto (co ndições de usinagem constantes, aço A I SI I O15,
te rramenta SN MG 150608 com cobertura de Ti N e Ti C): também observaram um
aumento de I I% da força de cort e. variando-se a protl.1 ndidad c de corte cnt re 0 ,50
mm c 0,55 mm.
1\

dependência

dos

paràmetros

de

us111agem

ç

um

empecilho

a

implement ação deste método em sistemas rea1 s de usinagem Nestes casos. ou a
análise é limit ada a situações ond e as condições de usinagem são constant es, ou
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técnicas adequadas são utili zadas para compensar a influência destas variáveis no
sinal.
A adaptação de suportes de ferramentas para instnunentação pode ser fe ita
como na ilustrado na Figura 2.6.

PEÇA
RECEPTOR

TRANSMI SSÃO POR
INFRA-VERM ELHO

'---r--,---+.\\l

PARA O CNC

((!t(l ~
CIRCUITO
AMPLIFICADOR E
TRANSMISSOR

TORRE

f-I GURA 2.6. Ad aptação de suporte para medição de força de corte S/\NTOCIII ct ai. ( 1997 )

LA N & DORNPELD ( 198 11) afi rmam qu e, no mo nit oramento de fratura da
ferramenta, as forças de corte apresentam grande sensibilidade.

2.2.2 Parâmetros elétricos do motor

DAN & M/\T HF. \V ( 1990) ati rmam que, durant e o processo ele co rte, a
po tência consum id a pelo motor principal da máquina aumenta com o desgaste da
ferrament a.
MA NN AN & BROMS ( 1989) mostraram que a quebra da lcrrament a pode
ser nto nitorada co m sucesso pelos parà met ros elétricos el o motor principal. O
monit o rament o do desgaste mostrou-se mais sensíve l qua ndo se avaliou a va riação
da co rrent e elo servo motor de avanço.
A desvan tagem de se utilizar este método de monitoramento para ava li ar o
desgaste de lcrramentas é que a intluencia de outros li11ores como nticroestrutu ra e
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dureza do material e quantidade de sobremetal (comumente bastante variáveis) pode
ser mais relevante que a influência do desgaste.

2.2.3 Medição de rugosidade

Segundo PIGARl ( 1995), a rugosidad e da peça usinada sofre alteração ao
longo da vida da ferramenta de corte, principalmente, quando um meca msmo de
danificação da aresta de co rte acontece, um lascamento por exemplo. Assim é
possível monitorar a vida da ferramenta através da verificação da rugosidacle das
peças usinaclas.
!\. desvantagem do método de mo nitora ment o através da med ição ele

rugosidade é que outro s fatores, além do desgaste de fe rramenta, podem influenciar o
desgaste da ferramenta como: rigidez do sistema de fi xação e suport e ela ferramenta ,
vibrações, co ndição de lubrificação e rell·igeração, variações na composição do
mat erial c mi crocstrutu ra da peça.

2.2.4 Emissão acústi ca

O mo nitor arnento usa nd o a emissão acll sti ca é o método selecio nado para
elaboração deste trabalho. Porta nt o. scrú discut ido mais extensament e a segui r.

2.2.5 Combinação de parâmetros

Uma abordagem que tem se tornado comum entre va rra s pesqu isadores NOVA I< & \V II<LLJND ( 1996), SHI NNO et ai. ( 1996). JAM i'viU ct ai. (1 993 ),
C HR YSSOLOU RI S et ai. ( I992 ) - é a de multi-sensores, ou seja, a co mbinação de
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dois

ou

ma1s

métodos

de

monitoramento,

vi sando

ma1or

fl exibilidade

e

confiabilidade.
Além

de

extrair

informações

adicionai s

sobre

o

siste ma,

o

inter-

relacionamento das va~iáveis, o mé todo torna-se mai s tolerante a falha s. Pode-se, por
e xemplo, tolerar a falha de um dos sensores, ou mesmo criar-se ro tinas de checagem
de um sensor pelo outro .
Com relação à llexibilidade, sua obtenção geralme nte recai na utilização de
mét odos computaciona is, dos quais os principais serão descritos a seguir devido ao
seu u so crescente.
Um resumo dos métodos de mo nitorame nto indireto com seus pnnc1pa1s
pontos positivos e nega ti vos e a pli cações mais <.:amuns é mostrad o na Tabela 2.2.

TA BEl .A 2.2. Resum o el os principais métodos de monit o rame nt o indire to
Método

.,

f-orças de corte
I
(a umento das força s
I de av(lnço c pass iv"
1 com o desgaste)

I

Pmâmctros elétricos
do mot or
(Potência consumicl"
c corrente no motor
1 aumentam com o
I desgaste)

I
-

II o

I
I

I

Aplicações mais
COnlltnS

-

Sensibilidade à
quebra de
ferramenta!> .

o

Dependêncin dos
pa râ mel ros ele
liSIII<lgCill .

Sensibi lidade à
quebra de
ferrament as;
Simplic idade de
medição;

"

Dependência dos
parâmetros de
ll Slll (lgem .

Boa
rep resentati vidadc
do desgaste em
operações de
acabamento.

•

• Tonteamento.
• f-uração

I
o

1

I•

I iVIedição de
I •
rugosidade
(desgaste e danos à
aresta causam pior
1 acabamento
superficial da peça
I>----usinada)
1 Emi ssão acústica
•
(gerada pelos
pnnc1pa1s
o
mecan1smos
envolvidos na
usinagem dos metais)

I

-

Pontos negai ivos

Pontos positi vos

Baixa
int rusividade;
Sensibilidade à
quebr" de
ferra mentas.

..
•

TomE'(Imento;
Furação .

I
I•
I

Tomeamcnto
(acabamento) .

i

-I
I•

I

•

In fl uência de
outros fato res:
u
vibrações;
• fluido ele
corte;
u
ma teria I da

I

p ~Çi!..:.__

Dependênci" de
parâmet ros de
us 111agem;
Influência de
outros fatores:
vibrações ;
fixação da
peça ;
ruidos.
H

I•
o

- - ---

Rctificaçào ;
Tomea mento.
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2.3

Métodos de Monitoramento Computacionais

Os métodos de monitoramento computacionais são aplicações especiais dos
métodos de monitoramento diretos e indiretos. Diferem dos demais pelo pósprocessamento dos dados adquiridos, no qual técnicas de inteligência artificia l são
gera lmente utilizadas para extração de características mais apuradas do fenômeno em
estudo.
A mator desvantagem dos métodos de monitoramento computacionais é a
mator complexidade de implementação. Além di sso, por maior que seja sua
capacidade de adaptação a situações inusitadas, ainda há uma grande dependência
com relação aos padrões utili zados no treinamento ou base de conhecimentos
empregada. Maiores detalhes serão di scut idos a seguir.

2.3.1 Reconhecimento de padrões

Segundo DU et ai. ( 1995 ), os métodos de reconheciment o de padrões pod em
ser divididos em dois grupos: métodos estatí sticos (t ambém chamados métodos de
reconheciment o de padrões não determiní sti cos) e métodos de di stribuição li vre
(também chamados métodos de reconhecimento ele padrões

cl et enniní sti ~.;o s) .

rvtétodos estatísticos el e reconhecimento de padrões têm seu desempenho
dependente el a di stribuição de probabilidade do processo (probabilidade de uma
determinada amostra pert encer a determinada condi ção do processo). Tem sido
mostrado

que,

aproximadament e

se

as

di stribuições

Gaussianas,

a

de

probabilidade são

classificação

c

otim izada.

Gaussianas

ou

Contud o,

no

monitoramento de processos de usinagem, as di stribui ções de probabilidade são
geralment e desconhecid as e podem não se aproximar de di stribuições Gaussianas.
Portant o, os métodos determinísticos são preferidos na ma ioria da s vezes.
Os métodos determinísticos baseiam-se na similaridade de uma determinada
amostra a padrões qu e descrevem as condições do processo. Há vária s maneiras de
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definir padrões e similaridades. Disto resultam vários métodos determinísticos de
reconhecimento de padrões como, por exemplo, o algoritmo de Mahalanobis,
algoritmo de separação linear (também chamado de algoritmo da média K) e o
algoritmo de Fisher.
Em geral, o reconhecimento de padrões pode ser visto como uma
decomposição do espaço amostrai em regiões de interesse ou de controle (Figura
2.7). A eficácia do reconhecimento de padrões não depende somente do algoritmo
utilizado, mas também da distribuição das amostras de aprendizado e da definição
das condições do processo nas quai s se deseja dividir o espaço amostrai.

runç fl o

quadr ntica
dtscnmtn3ntc

X I -corre nte no mo to r
X2 - força de corte
O - ferrame nta desgastada
• - fe rra menta n:lo
desgastada

função
p olin omiol
·- - -

disc r imi r 1~nl •!

X1
função
line~Jr

dtscrim ín atl:te

FIGURJ\ 2.7. Representação típi ca do reconheciment o de padrões aplicado a um
espaço bicli mensional - OU et ai. ( 1995)

Se os padrões não forem representati vos do processo, pode-se 1nco rrcr em
erros.
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2.3.2 Sistemas Fuzzy

Os sistemas Fuzzy foram inicialmente introduzidos em 1965 por Lotfi Zadeh.
Nesta abordagem, incertezas são descritas através de funções de pertinência e seus
respectivos graus de incerteza ou graus de pertinência.
Sendo x uma variável de entrada do sistema (sinal de um sensor, por
exemplo) o grau de incerteza Ç (x) é tal que: O ~ Ç ~ 1, enquanto "O" significa
certamente não e "1 ,, significa certamente sim. A Figura 2.8 ilustra o conceito de
uma classificação fu zzy comparada com uma classificação binária. Uma confusão
que geralmente ocorre é entre os significados de grau de pertinência e probabilidade.
.O grau de pertinência representa a imprecisão de detemunaclo evento, enquanto
probabilidade descreve sua freqüência de ocorrência.
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FIGURA 2.8. Comparação entre classificação Fuzzy e binári a e exemplo ele
determinação ele grau ele incerteza

Geralmente é possível estabelecer uma base de conhecimentos que descreva o
fenômeno em estudo estruturada na form a de sentenças como:
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Se corrente no motor é ALTA E força de corte é ALTA então desgaste é ALTO.

A primeira parte desta sentença Fuzzy "Se corrente do motor é ALTA E

força de corte é ALTA" pode ser avaliada,

baseando~se

nos dados da Figura 2.8,

como: mín (0,75; 0,25) = 0,25; onde 0,75 é igual ao grau de incerteza da função de
pertinência ALTA da variável corrente do motor quando esta assume o valor de 5,5
A e 0,25 é igual ao grau de incerteza da função de pertinência ALTA da variável

força de corte quando esta assume o valor de 400 kgf A seguir, o resultado desta
operação é "transferido" para a função de petiinência "ALTO" da variável de saída

"desgaste" num processo conhecido como inferência (Figura 2.9).
GRAU DE
INC ERTEZA
I.! COtO

ALTO

0 .25

FIGURA 2.9. Processo de inferência Fuzzy

As inferências das diversas sentenças Fuzzy possíveis são então combinadas
através de união ou sorna. Geometrica mente, a união é representada pela
sobreposição das áreas obtidas em cada inferência, sendo denominada de conjunto
Fuzzy.
Métodos conhecidos como métodos de defuzificação são então aplicados para
transformar

uma

grandeza

Fuzzy

(conjunto

Fuzzy)

num

valor

numérico

representativo do estado da variável de saída em função das entradas do sistema. O
método do centróide (Figura 2. 10) pode ser visualizado como o centro de gravidade
do conjunto Fuzzy ao longo do eixo das abscissas. Pelo valor do centróide ilustrado
na Figura 2. 10, por exemplo, conclui-se que a ferramenta está com um desgaste
médio-baixo .
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GRAU DE
INCERTEZA
BAIXO

MtOIO

ALTO

0 ,75

0,25

CENTRóiDE

FIGURA 2.1O. Processo de defuzificação

Baseado em sistemas fu zzy, um grande número de métodos de classificação
tem sido desenvolvido: RUSPINI* apud DU et a\.(1995), mas apenas alguns têm
sido utilizados em monitoramento ele processos de usinagem: LI & WU** apud DU
et a\.(1995), WANG et ai. *** apud DU et a\.(1995), DU et ai. (1992). Para o
tratamento de incertezas inerentes ao processo de usinagem dos metais, DU et a\.
( 1995) afirmam que os sistemas fitzzy oferecem a vantagem de prover meios
sistemáticos para descrever a situação da ferramenta e várias características do
processo.
A desvantagem dos sistemas fi.tzzy é que seu sucesso depende do

conhecimento prévio do fenômeno (mesmo que empiricamente), necessário para
elaboração da base de conhecimento e das sentenças fuzzy. Além disso, a escolha da
melhor função de pertinência e seu ajuste pode ser extremamente difícil.

*RUSPINI, E. (1981). Numerical methods for fuzzy clustering. lnf. Sei. , v.6, p.273284.
**LI, P.G.; \VU, S.M. (1987). Monitoring ofdrill wear states using fu zzy pattern
recognition teclmique. ASME Joumal of Engineering for lndusfiJ', v.1l O, n.2,
p.297-300.
***WANG, M.; ZHU, J.Y. ; ZHANG, Y.Z. (1985). Fuzzy pattern recognition ofthe
metal cutting states. Annals o..f the CIRP, v. 34, n.l.
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2.3.3 Árvores de Decisão

A Figura 2.11 ilu.stra uma aplicação simples de árvores de decisão no
monitoramento de desgaste de ferramentas, tendo como variáveis de entrada força de
corte e corrente no motor.
O processo de construir árvores de decisão é chamado aprendizado ou
treinamento. Há dois tipos de treinamento: aprendizado por instruções e aprendizado
por amostras. DU et ai. (1995) afirmam que, no o n)onitoramento de processos de
usmagem, as instruções para tomada de decisões são geralmente incompletas,
imprecisas e subjetivas. Por outro lado, amostras podem ser obtidas através de
.experimentos sistemáticos. Em função disto, o aprendizado com amostras é
comumente preferido.
RAIZ

5A

CORRENTE
<

fERRAMEN TA
NOVA

fOf'ÇA DE CORTE

fORÇA DE CORTE
<

FERRAI.I[ilTA
!.tEIA VIDA

;,

400 kgf

fTRR~.I [NTA

DESGAST;>DA

FIGURA 2. 11 . Exemplo de árvore de decisão

A idéia básica de aprender com amostras é o particionamento. Um
particionamento trivial é usar cada amostra como um nó na árvore ele decisão (uma
regra de classificação). Isto resultaria numa árvore grande, mas que dificilmente pode
lidar com variações em novas amostras. Uma melhor maneira é agrupar as amostras
similares para formar o nó da árvore. Obviamente, uma árvore de decisão ótima
poderia ser encontrada, mas isto requer uma alta carga computacional. Então,
diversos algoritmos foram desenvolvidos para encontrar ótimos locais para árvores
de decisão. Entre estes algoritmos, os mais difi.mdidos são o ID3 (Iterating
Dichotomizer Three) e o AQ 15. Em ambos as árvores de decisão são construídas
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através do particionamento de amostras de treinamento. Como resultado, sintomas
irrelevantes nas amostras de aprendi zagem podem ser mal identificados e usados
como regras de classificação. Para minimizar o efeito de sintomas irrelevantes,
árvores de decisão precisam de " podas". Um grande número de algoritmos de poda
de árvores de decisão tem sido desenvolvido como os pesquisados por QUINLAN*
apud OU et ai. ( 1995) e OU** apud DU et ai. ( 1995 ).
É ele se esperar que ocorram classificações incorretas principalmente quando

se está próximo elos limit es das regras de classificação. Para se minimizar este efeito
árvores de decisão fu zzy, desenvolvidas por LI et ai. ( 1992) , podem ser usadas.
Algumas desvantagens das árvores de decisão são: carga computacional
elevada e necessidade de algoritmos complementares: " podas"; ou combinados:
árvores de decisão f-u zzy e de probabilidades pa ra evi tar classificações inco rretas.

2.3.4 Sistemas Especialistas

Uma das pnme1ras apl icações com sucesso de sistemas especialistas,
i'vlYCIN, foi desenvolvida em meados dos anos ·;u por SHORTU FFE*** apud OU
ct ai. ( 1995 ). Na área de ma nufa tura, vários sistemas tem sid o desenvol vidos, como o
sistema especialista para pl anejamento de usinagem, H ICLASS, de LI U**** apud
DU ct ai. ( 199 5) c o sistema de diagnósti co de fa lhas mecànicas, F/\ XS, de FR EE D
& WRJ GHT***** apud OU et ai. ( 1995 ).

*QU INLAN , J.R. ( 1987). Simplifying decision trees. In!. .!. Mon-Mach ine Studies ,
v.27, p.22 1-23 4 .

** DU, R. ( 1989). Mc>tlwd v j (Jr intelliKelll on-linc> mon iloring mui cliaKIIosis c~(
mum!fi tcturiiiK fJrocc>ss. tvlichigan. Teses Ph.D. - Universit y o f i'vli chigan.
***SHORTLI FFE, E. H. ( 1976). Comtntler-hu sed mediwl consu/tation , ivlYCIN.
Amsterdam, Elsevier Scientific Pub. Co.
** **LIU , D. ( 198 6). ;-\ case stu dy of the HI C L ASST~I so ftwa re system: a
manufacturing expert system. Knoll'!edge -hased t·:.rp ert ,\)•stem s j(Jr
Mullt!fÚcturiiiK, v.24, p. 12-2 5.

""**** FREE D, D.; WRI GHT, D ( 1986). F1\ XS , An expert system to r the analysis o f
mcchanical fà ilures. ASi\41~· /)rocec>diltj;s 011 ( 'omtm ters 111 l~·ny,ineerittj;.
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Em geral, um sistema especialista é composto de três partes: um módulo de
inferência, uma interface homem-máquina e uma base de conhecimento. O maior
esforço em se desenvolver um sistema especialista está na criação da base ele
conhecimento a partir ela qual respostas para novas situações serão inferidas. Em
muitas aplicações (por exemplo diagnóstico médico) a base ele conhecimento pode
ser estabelecida através de entrevistas sistemáticas e análises estatísticas. Para o
monitoramento de processos de manufatura, os métodos de árvores de deci são são
recomendados combinados com outras informações, incluindo regras empíricas e
semi-empíricas, modelos teó ricos, si mulações computacionais e testes experimentai s.
Os sistemas especialistas geralmente são utilizados como ferramentas
auxi liares para o operador, ou seja, as aplicações mais comuns em usinagem são não
aut omatizaclas.

2.3.5 Redes Neurais

Segundo I) U et ai. ( 1995 ). ao co ntrário de sistemas especia li stas, qu e
processam seqliencia!Jnenle informações. redes neurais as processa m em paralelo.
Uma rede neural pode ser f'o 1nmd a por vári as camadas. sendo cada camada
co nstituída por um ueterminado número de neurônios. Os neurôni os são definidos
por suas conexões. Por exemplo. o neurônio de McG ulloch-Pit ts é definido como:

·

\1 ' .\'
)' = I > SI!~
L._. (I .I
{ O, senão

>o
-

(2. I)

I

Ond e .\'1 são as entradas elo ncurónio; y, são as sa ídas do neurónio e

w" são os

pesos representa nd o a força da conexão a ou tros neurônio s. Um modelo generalizado
é o neurônio de 1-lopfield:

I. =.
1
•

se r( L...
~ u· x
{ O, senão
1

'

11

I

- e )> o
I

(2 .2)
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Onde

~

é um limite e f é uma função não linear.

Os neurônios são arranjados de acordo com uma estrutura predefinida, co mo
mostrado na Figura 2. 12. A estrutura é definida pelo número de camadas e pelo
número neurônios em cada camada. Em geral não há uma regra para a determinação
ela estrutura ele uma rede neural.

\"_>

1",

f-' lGU RA 2. I 2. Representação de rede neural com três neurô nios

A fa se de aprendizado envolve a determinação dos pesos das co nexões (wp).
Vários algoritmos de aprendizado têm sid o desenvolvid os. F.ntrc eles o " backpropagation" tal ve;. seja o mais difl.tndido. Para un1 neurônio de I lopfielcl, quando
uma amostra, é apresentada com uma saída conhecida (condição ele processo), a

l ~1se

de aprendizado é at ivada e o peso, ll',,,é é at ualizado:

(2.3)

Onde '1 é uma constante de aprendizado e li, é um fa tor dependent e do erro
entre a resposta esperada e a resposta obt ida pela rede neural.
O sucesso de uma rede neural é extremament e dependent e da rase de
treinamento, ou seja, depende ela escolha de amostras de trei nam ento representa ti vas
do processo, bem como da quantidade de interações utili zadas. Uma quant idade
muito grande de int erações geraria um erro na saída muito pequeno para dados de
entrada semelhantes às amostras de treinament o e resultados pouco contiáveis pa ra
dados de ent rada não semelhantes às amostras de treina mento. Por outro lado, um
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número menor de interações restringe menos a capacidade da rede de lidar com
situações inusitadas, mas em geral aumenta o erro da variável de saída.
Aplicações para o monitoramento de processos de usinagem têm sido
reportadas por RANGWALA & DORNFELD (1990).

,,
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3 FERRAMENTA DE METAL DURO, AVARIAS E DESGASTES

3.1

A Ferramenta de Metal Duro

O metal duro é um sub-produt o da metalurgia do pó. Basicamente, é um
composto constituído por carbeto de tungstênio (WC) e cobalto (Co). O WC
proporciona a resistência ao desgaste, por ser uma substância de elevada dureza, e o
Co é responsável pela tenacidade. A adição de out ros tipos de car·betos (carbeto de
tit âni o, TiC, carbeto de tàntalo, TaC) tende a melhorar as propri edades gerais dos
compostos. Recentement e, a utilização de Ti C c TaC tornou-se bastante difi1ndida .
Depois que os carbctos e o cobalto tenham sido mistu rados, moídos e
posteriorment e secados em "spray-dryer", resultand o em um pó bem lino, este e
prensado, formand o as pasti lhas

(jU C

são então chamadas de briquetes. O briquete é

muito ll·ágil e tão quebradi ço quanto um pedaço de giz. l.ogo em segu ida, os
briquctes são mantidos a elevada temperatura ( 1400° a 1600° C) e pressão n11m
processo co nhecid o como sint erização. O material resu ltant e deste processo é o metal
duro. Depois do processo el e sint eri zação, certos tipos de past ilhas são retificados
com rebolos de carburet o el e silício ou rebolos diamantaclos . Atual ment e, devid o à
alta precisão alcançada na prcnsagem direta de perfi s acabados, há a possibilidade de
minimização ou mesmo eliminação compl eta elas operações de retifi cação de
acaba mento ele pastilhas. A Figura 3. 1 ilustra de maneira simpli ficada o processo de
fabri cação ele uma pasti lha ele metal duro .
O eq uilíbrio das caracterí sticas de dureza e tenacidade present e nas
ferramentas de metal-duro mais a resistência a alta s tempera turas e baixo custo
(rigura 3.2) lhes confere uma grande gama de ap licações na usinagem.
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FIGURf\ 3 I. Processo de t~1 br i c a çà o el e pastilha el e metal duro - SECO (2000)
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f7 1GURA 3.2. Dureza, tenacidade c temperatura máxima ele corte de materiais para
const ruçào de ferramentas ele corte - i\11/\ IZCO ND ES ( 1990)

No fi nal da década de 60 (cerca de 40 anos após o surgimento do metal duro
ú base de WC), co meçam a surgir as ferramentas de metal duro revestida s. De acordo

co1n SL:CO tcchnical guide (2000), os processos de cobertura elas pastilhas de meta l
duro, sempre result am em maior resistência ao desgaste, que o composto origi nal. ;\ s
modernas classe de metal duro, apresentam normalmente uma fina ca mada de
cobertura (5 a I0-

~un )

produzid a pelos processos de deposição química de vapor

(CVD - Chcmica l Vapour Deposition) e deposição fi sica de vapor ( PVD - Physical
Vapour Depositi on).
lo processo de CVD a cobertura é tormada por uma reação química de uma
mistu ra de gases na su pcrflcic da peça a ser rcvest ida. Para isto, são necessárias
temperaturas ele 700 ° a 900° C. De acordo com SECO technical guide (2000), a
técnica de cobcnura CVD produ;. camada s linas e aderen tes, de TiC, Ti N e Ab01
com uma ekvada resistêm:ia ao desgaste A desvantagem d..:ste método é a utili zação
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de elevadas temperaturas, fato que geralmente provoca a redução da tenacidade elo
composto. Por outro lado, o CVD propicia uma boa uniformidade da espessura do
revestimento e ainda a aplicação em componentes com geometrias complexas, furos
e tubos. As coberturas do tipo CYD são recomendadas pa ra operações com elevadas
taxas de avanço e velocidades de corte de moderadas a altas.
O PVD é um processo no qual um componente metálico em estado sólido,
por exemplo o titânio, substitui o mei o gasoso da reação do CYD. Algumas técnicas
são ut ilizadas para transformação deste material sólido para a cond ição de vapor,
sendo a mais utilizada a Deposição Iônica (l on Plating), onde o material ele
revestimento é evaporado por uma desca rga aquecida a baixa pressão c ionizado
parcialment e por colisões. A ferrament a é mantida a uma alt a voltagem (corrente
contínua) ele manei ra a atrair os íons c propiciar a aclesào. De acordo com SECO
technica l guidc (2000), a técnica de cobertura PVD utiliza ba ixa s temperaturas e
raramente causa perdas na tenacid ade. O processo PVD, permite a deposição ele
camadas de TiN, Ti(C,N) c (Ti,AI)N. A principal desvantagem elo processo está
relacionada à espessura da camada deposit ada, que por motivos de adcrcncia el eve ser
menor que a obtida pelo processo de CVD. Por outro lado, camadas mais fina s são
mai s adequad as para o re,·cstimcnt o ele ferramentas de precisão c pa1 a ferramenta s de
corte para operações de usinagem interrompida, ond e a tenacidade deve ser nwio r.
;\ s coberturas do tipo PVD sã o recomendadas para operações com ba ixas taxas ele
ava nço e velocidad es ele cort e de moderadas a baixas.

3.2

A varias da Ferramenta de Corte
FERR t\ RES I ( 1977) considera como avanas da ferramenta as queb ras,

trin cas, sul cos distribuíd os em tonna ele pent e e as deforma ções plást icas, qu e
ocorren1 no gume cortant e durant e a usinagem.
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3.2 .1 Quebras

FERRARES I ( 1977) afirma que a ruptura da ponta ou aresta co rtante ela
ferramenta (Figura 3. 3) é originada pela ação de grandes forças de usinagem nos
seguintes casos: ângulo de ponta ou ângulo de cunha pequeno, material de corte
quebradiço, corte int errompido, parada instantânea do moviment o de cort e sem a
retirada prévia da ferramenta da peça. Ferramentas de material cerâmico e de
carbonetos duros são mais sensíveis às bruscas solicitações locai s e, port anto a
pequenas qu ebras da aresta cortante.
A quebra da ferrament a é um acont ecimento muito danoso, pois normalmente
causa a perda da peça usin acla, podendo também danifi car o porta-ferramenta s c a
máquina-ferramenta. Além disso, quando considera-se altos vo lumes de produção c o
emprego de processos aut omati zados - uma quantidade ex pressiva el e refu gos pode
ser ge rada porque nem sempre a avaria é prontament e detectada. Muitos dos refu gos
gerados podem ainda segui r o flu xo normal do processo, ca usa ndo danos a operações
posteriores de usinagem, montagem ou mesmo làl has no produto final.

FI GU RA 3.3. Rupt ura de pont a de ferramenta de metal duro -- SECO (2000)

3.2.2 Tri ncas devido a variações de temperatura

Segund o FERR1\R ES I ( 1997), o cal or gerado no processo de corte é em parte
dissipado pela ferra menta. ;\ região ela ferramenta na qual a temperatura r mais alta é
a que esta em contato com o cavaco. Nas zonas mais distantes, a ternpera tura é
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bastante inferior. Em conseqüência disto, a ferramenta se dilata e se deforma
desigualmente, causando concentrações de tensões e trincas (Figura 3.4).

f-IGURA 3.4. Trincas térmicas em ferramenta de metal duro - SECO (2000)

3.2.3 Sulcos distribuídos em forma de pente

FERRARES! ( 1977) afirma que os sul cos di stribuíd os em forma de pente
(Figura 3.5) aparecem no corte interrompido, na usinagcm com ava nço va riável e no
acesso irregul ar do fluid o de cort e. Tais ocorrências provocam uma variação na
tempcraturn de co rt e.

temperatura

f-I GU RA 3.5 . Sulcos di stribuídos em form a de pent e- f-ERRARE S! ( 1977)

Du ra nte a us111agcm a cam ada superficial (inteiiacc ele contat o cavaco -
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ferramenta), a uma temperatura bastante alta, se dilata. As camadas subseqüentes, a
temperaturas inferiores, terão uma dilatação bem menor. Desta forma, origina-se na
camada superficial tensões de compressão. Em conseqüência disto, haverá, a
determinada distância da superfície de contato, tensões de tração. Ocorrendo, num
instante seguint e, o resfriamento da superfície de contato (devido, por exemplo, ao
intervalo de ação do dente co11ante de uma fresa), essa camada estará submetida à
tração, enquanto que as camadas subseqüentes passa rão a ser soli cit adas à
compressão. Esta variação ele tensões repete-se com a variação ele temperatura
proveniente do corte interrompido ou do acesso irregular do refi·igerante de corte.
Após um determinado número de variações de solici tações na ferramenta,
aparecem trincas supedi ciai s. F.sta s trincas, sob a ação da peça e do cavaco em
movimento, originam pequ enos sul cos.
A vibração da ferramenta tan1bém contribui para o aumento elo nlunero de
sulcos.

3.2.4 Deformação plás tica da aresta de corte

1\

pressão apli cada à ponta da rerramenta somada ú alt a temperat ura, pode

gerar uma deformação pl ástica na aresta de corte (Figura 3.6). Tal deformação
provoca deliciência el o controle ele

ce~vacos

e deterioração elo acabament o superfi cial

da peça. Se for permiti do o cresci ment o desta delormaçào até valores alt os, pode
haver quebra da aresta de corte. Isto pode ser evitado pelo emprego de uma
fe rramenta com maior du reza a qu ente e maior resistência à deformação plástica.

FIGURA .1.6. Def(x mação pl ústica em fe rramenta de metal du ro - SECO (2000)
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3.2.5 Lascamento

PIGARl ( 1995) ainda distingue o lascamento como um tipo de avana da
ferramenta, no qual partículas relativamente grandes da ferramenta são retirada s de
uma só vez (f<igura 3.7). Acontece principalmente em ferramenta s com material
frágil ou quando a aresta de corte é pouco reforçada . Prov.oca a deterioração do
acabamento superficial da peça e pode levar à quebra da ferramenta. O co11e
interrompido favorece este tipo de avaria.

FIGUR1\ -:1 .7. Lascament o em ferramenta de metal duro - SECO (2000)

3.3

Desgastes da Ferramenta de Corte

De acordo com FERRARES I ( 1977), durant e a usinagem, o desgaste ocorre
nas superficics de sa íd a e folga da ferram enta. Para tàcilitar o estudo da usinagem, os
desgastes elas ferram entas costllluanl ser classifi cados em desgaste de crat era c
desgaste de flanco.

3.3. 1 Desgaste de cratera

Denomina-se desgaste de cratera aquele ocorrido na supertlcie de saíd a da
le rrame11ta em fun ção do atrito entre cavaco e ferrament a. As principais variáveis de
medição deste tipo de desgaste (1-"igura 3.8) são:
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1) Cp-profundidade da cratera;
2) Cl - largura da cratera.

A medição de profundidade da cratera, Cp, é feita geralmente por
perfilômetros Tegistradores especiais. A medição da largura da cratera, Cl, pode ser
feita com uma lupa graduada em décimos de milímetro com aumento de oito vezes
ou com microscópio de oficina, no caso de necessidade de maior precisão.
Um desgaste elevado da superfície de saída da ferramenta pode enfi·aquecer a
aresta ele corte ou mesmo determinar sua quebra.
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FIGURA 3.8. Desgaste da ferramenta de metal duro e seus parâmetros de medição
segundo COOK (1973)

3.3.2

Desgaste de flanco

Denomina-se desgaste de flanco ou frontal aquele ocorrido na superficie de
folga da ferramenta em fimção do atrito entre peça e ferramenta. V 8 é a principal
variável de medição deste tipo de desgaste (Figura 3.8).
A medição do desgaste de flanco, Vn, pode ser feita com uma lupa graduada
em décimos de milímetro com aumento de oito vezes ou com microscópio de oficina,
no caso de necessidade de maior precisão.
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O desgaste ele flanco, por contribuir com o aumento elo atrito entre peça e
ferramenta, é altamente prejudicial ao acabamento da superficie usinada. O aumento
do atrito reflete-se também em aumento da força de corte, vibrações e maior
dificuldade na manut enção de tolerâncias de fabricação.

3.4

Mecanismos de Desgaste das Ferramentas de Metal Duro

Segundo fERRARES ! ( 1977), o desgaste de uma ferramenta de metal duro é
o resultado da ação de vários fenômenos distintos, denominados component es do
desgaste. Dependendo da natureza do mat erial usi nad o c das condições de usinagem,
predominará uma ou outra das co mponent es do desgaste. A seguir, os principais
meca ni smos de desgaste ci tados por este aut or.

3.4. 1 Aresta posti ça de corte

A aresta postiça de corte (APC) é constituíd a de partículas do material
usinado que se acumul am na superftcie de saída da ferrame nt a. A APC: al tera as
relações geométricas da formação do cavaco, desempenhand o a fu nção de aresta
co1tantc (Figura J. l 0). Isto só é possível graças ao forte cncruamento das part ículas
elo material que a co nstit ucm .
A f igura 3.9 representa diversos valores de desgaste de flanco, obtidos para
uma situação parti cul ar de usinagem, medidos após um int ervalo ele tc1npo co nstante
para di lerentes velocidades de co rte. O pico observado entre as velocidades de IO e
30 m/min estú relacionado à formação da APC. Enquanto que, nas baixas
velocidades ele corte, as arestas postiças são estáveis, nas velocidades de corte
maiores, desa pa recem e aparecem periodicamente. A APC que se destaca nestes
casos remove também pequeno volume de material da lerramenta, de maneira a
aumentar o desgaste na superti cie de fo lga. ;\ supelilcie de saída. pelo contrá1 io e
protegida pela APC, reduzindo-se, portant o, o desgaste de crat era A transição entre
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as situações de estabilidade e instabilidade da APC se dá na velocidade
correspondente ao máximo desgaste de flanco.
Notou-se que o mecanismo de formação e desaparecimento da APC está
intimamente relacionado à temperatura de corte. Ocorre urna diminuição da dureza
da APC quando se atinge a temperatura de recristalização do mat erial fort emente
encruado em função da mudança em sua estrutura cristalina. A APC é então
esmagada e arrastada pelo cavaco.
Evident ement e relacionada à temperatura de corte, a condição de usinagem
qu e exerce maior influência nas dimensões da APC é a velocidade de corte. No ta-se
que, acima de uma determinada velocidade de corte, a aresta postiça deixa de ex istir.
Esta velocidade ele corte será chamada velocidade crítica. Com relação ao avanço,
seu aumento implica numa redução da velocidade crítica. A profundidade de corte
exerce uma influência análoga sobre a velocidade crítica, no entanto, esta influencia
é muito menos acentuada .
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IFerramenta I
FIGURA 3 . 1O. Forma característica de uma APC- FERRAR ES I ( 1977)

3.4 .2 Abrasão mecânica

A aspereza das superficics em cont ato não só aument a a resistência ao
desli za ment o, co1no também origina um desgaste de natureza mccà nica. Este ti po de
desgaste depende principalment e da relação elas du rezas ela ferrament a c el o material
da peça em determinadas condições de usinagcm, da qu antidade c da di stribuição das
microi mpure:t.as duras do matcri al usinado, elo seu estado ele cncruamento c out ros.
Segundo PI GARI ( 1995), tant o o desgaste de nanco como o de cratera podem
ser gerados pela ab rasão, porém ela é mais signifi cativa no desgaste ele llanco, já que
a superficie de fo lga atrita com um ele ment o rígido que é a peça, enquant o que a
superflcie ele saída atrita com um elemento fl exível qu e é o cavaco. Um aumento do
teor de carbono no aço da peça usinada f'a z au mentar o desgaste por ab rasão, devido
ao aumento da dureza da peça e da formação de carbonetos que são pontos du ros e
muit o abrasivos.
Em geral a abrasão é o meca111smo predominante soment e quando a
temperat ura ele co1te é relati va mente baixa.
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3.4.3 Difusão intermetálica

foERR.ARESl ( 1977) afi rma que as condições tlsicas que reinam nas zo nas de
contato entre o material usinado e a ferramenta são altamente favoráveis ao
aparecimento de reações de difusão. Estudos qualitativos revelaram que ocorrem as
seguintes reações de difltsão entre o aço e o metal duro, com temperaturas variando
de 1200° a 1500°C:
I) Difusão do ferro na fa se de coba lto do metal duro;
2) Difusão do cobalto no aço, havendo formação de uma camada maciça de
cristai s mi stos;
3) Dissolução do carboncto de tungstênio com conseqüen te formação de
carbo netos mi sto s c duplos do tipo FcJ W_,C, ( foeW)r,C, (foeW )lJCr.. O carbono
liberado é dissolvido c difunde em direção ao aço.
Ocorrem reações de difu são entre o aço e o metal duro a temperaturas
inferiores à do pont o cutético ( 11 50° C) devid o à solubilidade entre o cobalt o c o
aço.
A Figura 3. 11 representa a variac,: ào el e concentrações dos elementos que
tomam part e da difu são entre ferramenta de metal duro c o aço para uma temperat ura
de aproximadament e 900° C.
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f-'IG URA 3. 11 . Va ri ação de co ncentrações dos elementos que 1oman1 pa 11e da difusão
entre ferratnent a de metal duro c o aço - f-UZR ARES I ( 1977)
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As reações ele difusão podem afetar os mecani smos ele desgaste elas seguintes
maneiras:
I) Desgaste progressivo devido à transferência do mat erial da ferramenta ao
cavaco;
2) Desgaste ela ferramenta devido ao enfraquecimento da estrutura do metal
duro, seguido de uma abrasão mecânica. As reações que enfraquecem a
estrutura do metal duro são: difu são do ferro no cobalto, dissolução elos
carbetos de tungstênio, tormação de carbetos mistos com libertação de
carbono.
A velocidade de difusão (quantidade de compostos formados na unidade de
tempo) aumenta ex ponencialmente com a temperatura. Além da temperatura, as
ve locidad es de dil'usão também são inlluenciad as pelo teor de carbono do aço c
principalmente pela resistência qu e os carbetos de met al duro opõem é1 reação com o
ferro. Esta resistência é elevada no caso dos carbetos TaC + TiC c é menor no caso
ele carbetos de tungstênio (WC).
A concl utividacl e térmica dos metais duros à base de WC (prefixo 1<. da
classificação ISO) é nwior qu e a co nduti vidade térmica dos metais duros à ba se de
WC

I

TaC

I

Ti C (prefixo P da classifi cação ISO), o qu e co ntri buirá ta mbém para o

desgaste maior dos primeiros, po is a profi.mdidadc da zona de clirusào será maior.
PIGAR I ( 1995) afirma que at ualmente a velocidade de co rt e atingida nos
processos de usinagem é muito alta o qu e faz com que a temperatura na região de
co rt e seja mui to elevada. A temperatu ra na superfí cie de sa ída pod e at ingir 1200°C
ele maneira a fàvorcccr a fo rmação de uma camada viscosa, chamada de zona de
flu xo entre cavaco e ferramenta , permitindo tàcilmente a migração de átomos de uma
parte para outra . Por isso a clif:l.I são seria um mecani smo muit o importante na
(·o rmação el o desgaste de cratera.

3.4.4 Adesão

Pl GA RI ( 1995) allrma que duran te o contato dinàmico entre peça c
fe rrament a ou e11Lre ca vaco e le rramenta, devido ú elevação da temp eratu ra, ocorre
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um fenômeno parecido com a " soldagem" entre as duas partes. As partículas
formadas nesse meio se rompem e são levadas com a peça ou cavaco de tempo em
tempo . A análise dessas partículas apresenta material tanto da peça quanto da
ferramenta. Este é o mecanismo de adesão.
Para temperaturas de corte altas, o meca111smo de desgaste de flanco
predominante é a adesão. Na superficie de folga a temperatura é menor (em torno de
800°C), mas sufi ciente para a exi stência de significativo desgaste por adesão.

3.4.5 Oxidação

Segundo FERRARES I ( 1977), mesmo em condi ções normais de usinagem, o
aquecimento da fe rrament a provoca a formação ele uma película ele óx ido nas
superll cics próx imas à aresta de corte (Figura :1. 12).
O oxigênio fo rma um óx id o complexo de V·/ -Co -Fe,

CUJ O

volume molar é

ma ior que o da estrutu ra prim iti va elo metal du ro, havendo a formação de pequenas
protuberâncias ;\ ox idação das ferrament as l'rcq üent ementc é a responsável pela
deteri oração da aresta lateral de corte, tàzend o co m que p1ore rapidamente o
acabamento superfi cial el as peças usi nadas c, portant o, a vida das fe rramentas. A
oxidação dos metais duros se ini cia com temperaturas de 700° a 800°C, sendo mais
acentuada nas ferra ment as de cl asse K (à base de WC e Co) que nas ele classe P (à
base de WC + Ti C + TaC e C'o).

FI GU RA 3. 12. Zonas de oxidação em ferramenta de metal du ro - FERR ARES !
( 1977)
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3.5

Desgaste em Ferramentas Revestidas

PlGARl ( 1995) afirma que, tendo em vista os mecanismos de desgaste, podese considerar que as camadas de cobertura devem preencher alguns requisitos para o
aumento da viela elas ferramentas, onde os mais importantes são: estabilidade química
quando em contato com o material ela peça, redução do atrito entre peça e
ferramenta , resistência à abrasão, resistência aos ciclos térmicos e suficiente
capacidade de adesão ao mat erial base. Atualmente, os revestimentos mais utili zados
são:
I) C:a rboneto ele Titânio (Ti C): é sempre a primeira cnmada clepositadn sobre

o metal duro devido à sua grande capacidade ele adesão no substrato; apresenta
grand e dureza o que co nfere à ferrnmenta resistência à abra são e, portanto,
resist ência ao desgaste de flanco ;
2) Óxido de Alumínio (Ab0 1) ou alumina: apesar de não aderir bem ao metal
duro , apresenta grande durezn c nlta estabiliclaclc química a alt a temperatura ,
difi cultando a clil'usào. Por ser um material ccrúmico refratúrio, impede que grande
quantidade de ca lo r atinja o interior do substrato , diminuindo sua resistencia. A
oxidação c adesão também são reduzidas com a utilização desta cobertura ;
3) Nit reto el e Titânio (TiN): é geralment e a cntnada mais ex terna dada a sua
alt n ca pacidad e de di minuição elo atrito. Esta característica confere à ferrament n
maior rcsistencia à dif-ltsào c, portanto, ao desgaste ele cratera em função diminuição
da temperatura na superfície de saída com a diminuição elo atrito .
Há também, com o uso de ferramenta s revestida s, uma redução das forças de
corte, vibrações e melho r acabamento superficial da peça usinnda .

3.6

Vida da Ferramenta

f CRR ARES I (1977) define que viel a ele ferramenta é o tempo qu e a mes ma
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trabalha efetivamente (deduzido os tempos passivos), até perder a sua capacidade de
corte, dentro ele um critério previamente estabelecido. A perda ela capacidade ele
corte é avaliada geralmente através de um determinado grau de desgaste das
superfícies ele folga e de saída, exceto em certos casos de usinagem com pastilhas de
cerâmica, onde a capacidade de corte é limitada pelo aparecimento de quebras na
aresta cortante que ocorrem antes que os desgastes citados atinjam valores
acentuados.
A viela da ferramenta foi descrita deterministicamente pela pnmetra vez por
Taylor em 1907:

·r = k . ,.,. ).

(3. I )

Onde:
'f" =

vida ela rerramcnt a [min l;

''"·= velocidade de corte fm/min];

k, Jc = constant es experimentais dependent es do mat erial dn peçn, rerrament n
e condições de usinagem.
Posteriormente. alguns pesq ui sadores npresent aram a lorma expa ndi da da
equação de Tnylor:
., .

= /.r 1',.- u ·.

~- -(·

- /1

.a ,.

C\ .2)

Onde:
.f= avanço [mm/volta ];
11

= rotação [rpm] ;

ap

= profundiclacle ele cort e fmm];

A, ll, C, JJ

= co nstant es ex perimentai s dependentes do material ela peça,

ferrament a e condições ele usinagem.
As equações para cálcul o da viela de ferramentas são bastant e específicas e el e
ap licação em situações bem defini das . Na prática, as constant es ex perimentais
disponí veis na literatura não abrangem todas as situaçõ es possíveis de usinagem.
Assim, o cálculo ela viela de lerra ment as baseado nestas equ ações illCOITe gera lmente
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em aproxi mações.
Estudo realizado por SCHAUMANN* apud FERRARES! ( 1977)- no qual se
observou que, pa ra materiais co m mesma especificação, mas de siderúrgicas e
corridas diferentes, em idênticas condições de usinagem, a vida da ferramenta de
metal duro variou de 49% a 459 % - reforça a idéia de que a previsão da vida da
ferramenta é extremamente dificil.

3.6.1 Critérios de fim de vida para ferrame ntas de metal duro

Segundo FE RR AR ES I ( 1977) , um elos pnn1crros critérios empregados na
determinação da vid a ela ferramenta foi o desgaste Vn. Acredit a-se que a razão elo
emprego ele tal crit éri o foi a fàcilielade ele medida deste desgast e. Na usinagem de
desbaste de muit os materi ais, a qu ebra ela aresta de corte da ferramenta de metal duro
se dá para um desgaste Vn da o rdem de 0,8 a I ,5 mn1. Na operação de acaba mento,
muit o antes do desgaste d:1 ferramenta atingir valores que possam originar a qu ebra
da aresta de co rt e, a mesma eleve ser substit uíd a em virtude de não mais satisfazer as
exigências irnpostas pelas tolenlncias das dimensões c acabamento superticial ela
peça. O va lor do desgaste V11 . neste caso, não deve superar valo res O, I a 0,2 rnm,
para uma tolerância na qualidade IT7, c 0,2 a 0,3 mm para uma tolerância na
quali dade IT8 da série ISO de tolerâ ncias - !\ BNT ( 1962) .
Um cri tério basead o no desgaste Cp também seria possível, porém em muitos
casos não hú prati camente formação el e cratera na superficie de saída. Para termos de
desgastes apreciáveis, o ensaio deste tipo ele desgaste deveri a ser mui to longo,
tornando-se bastante oneroso.

*SC I-I AUMA NN , R. ( 1956). Streuwertuntersuchungen der zerspa nbarkeit von
stahlwerkstoftcn. /Jer /v/oschinenllutrket, n.43, p. 1- 16, Maio. aptt d FERRARES L
() ( 1977) . J·útu.iamentos do IISiiiOKelll dos metais. São Paulo, Edgarcl Blücher.
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FERRARES I ( 1977) também observou que o mesmo materi al da peça,
causando o mesmo desgaste V11 , pode gastar a supcrftcie de saída da ferramenta de
modo diferente, quando submetido a tratamentos térmi cos diferentes. Porta nto, na
determinação ela vida da ferramenta deveriam ser utili zados ele um modo geral os
dois desgastes: V13 e Cp. Um critério baseado na medição direta destas característi cas
seria inviável em ambientes inclust ri ais com alto volume de produção por ser
clitlcilmente realizada sem que se retire a ferramenta da máquina, o que geraria
perdas com o longo tempo necessário para a medição c ajuste da posição da
ferramenta quando esta for fixada novamente.
PIGARI ( 1995) tece algumas considerações práti cas sobre critérios de fim ele
vida ele ferramentas, reforçando o co nceito de que a decisão pela troca da ferrament a
é extremament e subjeti va e dependen te do operador:

I) Em operações ele desbaste, onde se tolera altos valores de desgaste, o
operador por temer a quebra ela ferrament a c suas conseqü ências danosas, costuma
trocar a ferrament a bem antes el e seu fim de vida;
2) Em operações de acabamento, quand o o desgaste determina

va ria~· ôes

dimensionai s da peça t'ora de seus limit es especificados, não é necessú rio se trocar a
ferramenta imediatament e, pois ai nda se pode corrigir sua posição e continuar o
corte, principalment e se a usinagcm esti ver sendo realizada em máquina CNC. No
entant o, quando o paràmctro a ser observado é a rugosidadc da peça, a difi culdad e é
maior. Normalment e o operador não conta com um n.1gosím etro ao lado da miHiuina
c a comparação da

1

ugosicl ade da peça usinada com uma peça padrão é um

procediment o muito impreciso e subjeti vo.
3) Quando o crit ério estabelecid o é um número de peças a usinar, este valor é
bastant e conservador para evitar o refugo de peças.
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4 EMISSÃO ACÚSTICA NO PROCESSO DE TORNEAMENTO

4.1

Definição e Características do Sinal de EA

A emissão acústica é uma onda ele tensão elástica t ransiente que se propaga
nos materiais com a mesma velocidade de uma onda acústica (velocidade do som).
Segundo PlGARl ( 1995), a tàixa de freqüência de um sinal de emissão
acústica é muito alta , ele 50 kH z a I 000 kHz aproximadamente. Isto está bem acima
da freq üência de vibrações mecâ nicas ou outros ruídos que estão envolvidos em un1
ambiente de manufatura.
Segundo POLLOCK ( 1989), os equipamentos de emi ssão acústica são
altament e sensíveis a ctualquer tipo de moviment o c suas rreqüência s de operaçã o
(tipicamente entre 20 e 1200 kH z): podem detectar não somente crescimento de
trincas na deformação el e mat eriais mas também processos como atrito , impacto,
!luxo, solicl illcação c tran sformação de fa ses. As técni cas ele EA também seriam út eis
para:
I) Detecção ele toque e desgaste ele lc rramenta durant e usinagcm;
2) Monitoramento em processo ele solcl agem;
J ) Det ecção de desgaste e perda de lubrificação em equipamentos rotativos,

mancai s e est udos ele tribologia;
4) Detecção de peças ou partículas soltas;
5) Detecção de vazamentos, cavilação e flu xo;
6) Monitoramento ele reações químicas, incluindo processos de corrosão c
transfo rmações de fa se.
A onda de E/\ primiti va gerada na font e é ilustrada na Figura 4. 1. Ela

~

basicamente uma função degrau correspondente ao processo de geração do sinal. A
largura e amplitude do pulso estão relacionados à dinâmi ca elo processo.
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FIGURA 4. 1. Onda primitiva de E/\ - POLLOCK ( 1989)

Segundo POLLOCK ( 1989), a onda primitiva irradia a partir da fonte em
todas as direções, ma s geralment e possui uma direção preferencial na C]ual se
concentra grande part e da energia do sinal. No caso ele trincas, por exemplo , a maior
part e ela energia é direcionada a 90° e 270° da superlicie onde ocorre o fenômeno.
A forma da onda primi ti va é profundamente mudada durant e sua propagação
pelo meio e o sin al ca pt ado pelo sensor é geralmente bem diferente do pul so original.
Isto não chega a ser um imped im ent o às ap licações de E;\, uma vez que a matona
dos pesquisado res está interessada no le nômeno c não na emi ssão acústi ca gerada.
Mesmo havendo atenuações ou di storções no sinal, aind a é possível estabelecer
relações com o processo em estudo.
Um sinal de EA é co mposto de diversos co mponent es que atingem o senso r
através de diversos caminhos. A Figura 4. 2 ilustra este princípio, mas mostra apenas
alguns dos indefini dos caminhos através elos quais ondas ge radas pelo mesmo event o
podem at ingir o sensor. Tipicament e o maior pico no sinal captado pelo sensor é
produzido não pela primeira componente que o ati nge, mas pela interferência
co nstrutiva de diversas componentes posteriores. Ondas geradas por um único pul so
excitam repetidament e o sensor até decaírem. Este processo ele decaiment o demora
cerca ele I OO~t s num mat erial ttào metáli co alt ament e amortecido ou dezena s ele mil i
segundos num material metálico pouco amortecido - tempo muito maior do que o
evento gerador do sina l, qu e gera lment e deca i em micro segundos ou menos. lsto
expli ca a ex istência el e um grande número de harmônicas no sinal de emissão
acústica.
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FIGURA 4.2. Diferentes possibilidades de caminhos até o sensor para as ondas
geradas por um evento- POLLOCK (1989)

Segundo TETI & DORNFELD (1989), o sinal de EA é, no caso de emissões
contínuas, essencialmente um sinal aleatório caracterizado por uma faixa de
freqüência pequena por causa do efeito de filtragem e ressonância impostos pelo
· transdutor.
DlEI & DORNFELD (1987) afirmam que a metodologia de enussão acústica
aplicada a processos de usinagem é atrativa porque o sinal (onda de tensão elástica
transiente) é gerado pelos principais mecanismos envolvidos na usinagem de metais
como, por exemplo, deformação plástica, atrito de contato, quebra de cavacos ou
mesmo quebra da ferramenta.

4.2

Sensor de EA

O sensor ou transdutor de EA é um dispositivo que gera um sina l elétrico
quando estimulado por uma onda de emissão acústica. Ele pode ser baseado em
capacitividade, interferometria ou piezoeletricidade. Este último tipo de sensor é o
mais comum, sendo também utilizado na parte experimental deste trabalho.
Segundo POLLOCK (1989), os sensores ressonantes (piezoelétricos) não são
os que apresentam maior fidelidade com relação à resposta em freqüência, mas são
empregados na maioria dos experimentos em EA pela sua maior sensibilidade, bem
como menor custo.
O elemento chave num sensor de EA do tipo ressonante é o cristal
piezoelétrico. Estes cristais têm a propriedade de se polarizarem quando submetidos
a um estado de tensão, ou seja, cria-se uma concentração de cargas negativas e
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positivas em extremidades opostas do cristal e portanto uma diferença de potencial
elétrico entre estas regiões. Esta diferença de potencial elétrico, ou voltagem, é o
sinal de saída do sensor.
Um sensor piezoelétrico de EA é composto basicamente de um disco circular
de um cristal piezoelétrico que é colocado em uma fina base de epoxi (Figura 4.3). O
diâmetro c espessura afetam a sensibilidade e a fl-eqüência característica elo sensor.
Segundo IWATA ct ai. (1977), quanto mais espesso é o cristal, geralmente maior é
sua sensibilidade, mas a freqiiência de ressonância, ou seja, sua faixa sensível de
freqüencia torna-se menor. Também a freqüência ele ressonância diminui com o
aumento elo diâmetro.
encapsulamento

1

_J

cri stal

FIG U RA 4.3. Const rução típi ca de scnsor pi ezolétrico - POLLOCK ( 1989)

De aco rdo com POLLOCK ( 1989), quando um scnso r ressonante é excitado
por um pulso, ele soa co mo un1 sino nas suas freqüências naturai s de oscilação.
Exist em sensores ressonantes em di versas freqüências. Na práti ca, sensorcs
ressonantes na faixa de I 50 kll z são geralment e adequados para grande maio ria elos
experimentos em EA.
A preamplificação do sinal dos sensores geralmente é da ordem de I 00 vezes
(40 cl13) e inclui utn filtro passa alt a ou passa banda para eliminar ruído mecâni co e
acltsti co que preval ece em

~l·cqü ê nci as

bai xas. 1\ baixas freqü ências, há probl emas

crescentes com ru ídos ti1ccânicos. A alta s

~1-cqCt ênc ia s,

as ondas acústicas amort ecem

mai s rapid amente e o campo ele detecção el o sensor será menor.
Com relação ú sua locali zação, em operações de torneament o, o sensor é
normalmente fi xo no porta -ferramenta. IWATA e! ai. ( 1977) mostraram que a
atenu ação do sinéll ao longo do porta-ferramenta é insignificant e e ent ão, o sensor
pode ser colocéldo longe da região de cort e. Em escala microscó pi ca, as superflcies
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do material e do sensor são rugosas e não estão intimamente em contat o, havendo um
espaço preenchido por ar entre eles, fa zendo com que a tensão transmitida por
unidade de área seja pequena. 13EATTIE* apud PIGARI ( 1995) observou que se o
espaço existente for preenchido por um fluido, a onda de tensão poderá ser
tran smitida de modo mais uniforme.
Nas aplicações indu striais em geral, as características predominantes que um
sensor deve apresentar para a sua utilização são a alta resistência ao meio agressivo
ele trabalho (resistência aos fluidos refrigerantes e temperatura de trabalho),
resistência aos esforço s presentes nas operações que estão monit orando, custo
reduzido, fácil manu seio e baixa int111sividade ao processo monitorado.

4.3

Ruído

Ruído é uma designação genérica de stnat s, gerados por um t ransdutor,
provenient es de font es difere nt es daquela que se deseja investigar. Precauções contra
ruídos são part e in tegrant e da tecnologia de emi ssão acústica. Uma preocupação
bá. ica é a seleção do ca mpo de freqliencia apropriado pata o monilot éHllcnlo.
Segundo J> OLLOCK ( 1989), ruídos no sinal de E1\ são ma iores a baixas freqüências.
f-ontes de ruído acLtstico incluem escoa mento de

fluid os~

processos ele atrit o

co mo, por exempl o, os que ocorrem em mancai s c impactos. f-o nt es ele ruídos
elétricos e eletromagnéticos incluem circuitos de chaveamcnt o de potência,
freqü ências de rád io, ruído da rede elétrica.

*BEATTIE, R.J. ( 198:\ ). Acoustic emi ssion, principies anel in strumentation. .Joumal
<lAcoustic l·:mission, v.2, p.95- 128.
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Problemas com ruídos podem ser resolvidos de diferentes maneiras (Tabela
4. 1). POLLOCK ( 1989) afirma que uma possível abordagem seria criar uma barreira

para o ruído acú stico através da aplicação de materiais com propriedade de
amortecimento em pontos estratégicos da estrutura. Problemas com ruído elétrico
podem ainda ser, na sua maioria, eliminados através de aterramento adequado. Além
disso, é possível que se elimine ruídos via hardware ou software.

T /\BELA 4. 1. Resumo das principais fontes de ruíd o e os respectivos métodos de
solução mais comumen te empregados
Fonte de Ruído
Ruído Acústico:
• esconmento de tluidos;
• atrito em manca is;
• impactos.
Ruíd o Eletromagnético:
• circui tos de chaveamento de
pot ência;
• freqüências de rádio ;
• ruído ela rede elétri ca.

4.4

Solução
• f-iltros passa-baixa;
• Materiais com propriedade de
amortecimento;
• Eliminação via hard ware ou sofhvare.
• Aterrament o;
• Eliminação via hard ware ou soll ware.

Fontes de A E no Torneamento

Hú, segundo TETI & DORNF EU) ( 1989) três áreas de int eresse no processo
de usinagem com relação ú geração ele E1\ (Figura 4.4):
(n) a zonn de delàrmaçào primária (zona de cisalh amento);
(b) zo na ele deform ação secundári a (int ertàce cavaco ferramenta);
(c) zo na el e deformação 1erciúria (interface peça e superfieie de fol ga ela
ferrnm enta).
Uma quarta fonte de E1\ durant e a usinagem de metais pode ainda ser citada·
(d) a quebra dos cavacos e seu impacto na ferrament a de co1ie ou na peça.
Contudo, o eleit o do impacto dos cavacos pode ser minimizado em processos
de usinagem contínuos através do controle e direcionament o elo ca vaco para tora da
área de usinagem.
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FIGURA 4.4. Fontes de EA no torneamento- TETI & DORNFELD (1989)

4.5

Usinagem Ortogonal e o Sinal de EA

A usinagem Oiiogonal tem sido largamente utili zada no estudo da emissão
acústica em processos de usinagem em função de sua simplicidade. Trata-se de um a
operação biclimcnsional, na qual o material é removido por uma aresta simples, a
qual é paralela à superfície da peça e perpendicular à direção de coiie. Numa
configuração de corte ortogonal, o material à frente da ferramenta é cisalhado e o
cavaco então formado move-se sobre a superfície de saída da ferramenta, sendo
parcialmente deformado neste processo.

4.6

Mo delamento Matemático

O primeiro modelo proposto para determinação da energia do sinal de EA
num processo de usinagem ortogonal baseia-se na dependência de propriedades do
material como tensão de cisalhamento, volume de material sofrendo deformação e
taxa de deformação. Segundo TETI & DORNFELD (1 989), a geração de EA é
assumid a como resultante principalmente da deformação plástica:
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Para um elemento de volume, dv, sujeito a uma tensão a", o qual gera
incrementos de deformação plástica,

d&;i>

o incremento de trabalho pode ser definido

como:

( 4.1)

Se o material é submetido a uma tensão constante e taxa de deformação,

8,

a

taxa de energia é definida como:

IV

at:

onde

I'

(4.2)

1',

é o volume de mat erial sendo defo nnado. W é a fo nte de energw para a

emi ssão acústica que é gerada por deformação plástica. A eq. (4.2) mostra que a taxa
de energia de um sinal depende da taxa de defonnação , da tensão aplicada e elo
volume de materi al envolvido no processo de deformação.
A contribuição das zo nas primárias e secundárias de deformação na geração
de emissão acú. tica em processos ele usinagem é defini da a seguir
A taxa de trabalho na zona primária, IV , é definida como:

.
W,

=d

cos u
T

{I

''

11

swr/Jcos(~ - y, ) ''

(4 .:3)

onde:
c/ = espessura do cavaco;

a"= profundidade de corte;
r = tensão de cisalhament o média ;
o = ângulo de cisalhamento;
y, , = ângul o de saída;
~'c.: =

velocidade de cort e.

As eq. (4.4) e (4. 5) fo rnecem as taxas de trabalho nas zo na de desli zamento,
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.
.
W u, e de adesão da zona secundária, W z.,.

(4 .4)

(4 .5)

onde:

I = compriment o do cont ato entre cavaco e superficie de sa ída da ferramenta;
I,

=

compriment o da aresta da ferramenta at é o final da zo na ele

escorrega ment o na superfi cie de sa ída;
l lc == velocidade do ca vaco == se11 o I cos (o - y,J

Vc.

Das eq. (4 .3), (4.4) e (4.5), obt ém-se a relação entre emissão acústi ca e
parâmetros do processo (a relação entre l'uMs e IV está mais clarament e definida nas
eq . ( 4. I O), ( 4. I I ) e ( 4. 12 )) :

,
.
cosy,
I
se11 ljJ
11111', = ("' r d v
u -1 - ( 1+2 / 1 ) -- -- {
[
.·
(' senif' cos(if' - yJ '' 3
cos (t/J - y,) ]}

0..'

(4 .6),

ond e:

C"' = constant e de proporcionali dad e innu enciada pela geometria da
ferrament a, ganho de instrumentação.
Um refinament o posterior fo i proposto através da adição elo termo r d

' '~

/I

(onde Ir é o comprimento da intersecção entre superficie de folga da ferrament a e a
peça medido paralelamente à direção ele corte para levar em consideração a emi ssão
acústica gerada pelo desgaste ele fl anco. Além disso, assumiu-se va riável o ex poente
0, 5 na eq. (4.6). Assim, esta eq uação foi então reescrita como:
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onde:
C 1 = constante de proporcionalidade influenciada pela geometria da

ferramenta , ganho de instrumentação e atenuação do sinal na ferramenta de
corte e entre sistema de fi xação da ferramenta e ponto de fixação do
transclutor;

C2, C_;, (.'"' - fàtores de atenuação elo sinal correspondentes às perdas na
transmissão do sinal entre região de cisalhament o c ferramenta; interface
ent rc cavaco e ferramenta ; região ele desgaste de flanco e ferramenta,
respectivamente - e 111 está relacionado ao tipo de materialusinado.
A seguir, os fatores de atenuação foram quantificados experiment almente

durante testes ele tornea mento. A magnitude de C2 está entre 1/4 c 1/5 enquanto (.' 3 e
( ·., podem ser considerados como iguai s a I . Estas hipóteses são razoáveis uma vez
que, para (.'2 o contat o ent re zona primária de cisalhament o e a ferramenta é apenas
uma pequena área, a aresta de cort e, ele maneira que uma atenuação significat iva elo
sin al é esperada . !\ emi ssão acústi ca gerada nas intert'aces cavaco- ferrament a e pcçasupcliicie de folga e ocorre diretam ent e na superfície da ferramenta, resultand o em
pequena atenuação do sinal.
Segundo FERRARES! ( 1977) , o ângulo ele cisa lhament o, o , pode ser dado
pela equação:

(4.8)

onde:

I' = coefi ciente de atrito entre cavaco c ferrament a.
O coetlciente de at rit o, p , depende dos seguintes t'atores:
I) Material usinado e material da ferram enta;
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2) Velocidade e temperatura de corte. O aumento da velocidade ele corte, e

conseqüentemente o aumento da temperatura de co11e, provoca um

,.

diminuição de p ;
3) Avanço. O aumento do avanço, e o conseqüente aumento da pressão ele

contato do cavaco sobre a ferramenta , provoca uma diminuição do
coeficiente de atrito;
4) Outros tàtores como, por exemplo, o ângulo de saída ela ferramenta,

fluido de corte, acabamento superficial.
Das eq . 4 .7 e 4 .8, tem-se que:

f.I/1.\/S

= ( .'1

T

c/1',.

111

(4 .9)

A l'igu ra 4.5 representa a plot agem dos termos:

C

' seu( 45 + r.

-

i

cosy,
arctg

(~)}o{ 4 S• - ~ arcfg ( ~ ) ) ,

(termo I )

(termo 2)

da eq (4 .9) e a soma destes, varia nd o-se Ya ele - 15° a 45<' para C2 = 0,25; CJ
I,O O coe fi cient e de atrito, Jl, foi co nsid erado constante e igual a 0,8 para
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simplificar a avaliação da intluência do ângulo de saída ela ferram enta (Yo) na tensão
VuMs, portanto a interdependência entre 11 e Yo

está sendo desconsiderada nesta

análi se em particular.
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FIGURA 4.5. Plotagcm dos termos I c 2 ela cq. (4 .9), va riando-se y., ele - 15° a
45° para C2 = 0,25;

C_~ =

I ,O e J1

= 0,8

Em ll.mção elo mod elamento matemático (observando-se que

111

é um número

positivo) e ela Figura 4.5 , pode-se concluir que, para a sit uação específica anali sada:

I) A int ensidade elo sinal ele

EA c a pro !llllcl idade de

CO li e,

a,., são

diretamente proporcionais:
2)

A intensidade do sinal ele EA e a tensão de cisalhamento,

T,

são

diretamente proporcionais;
3) Com relação ao ângul o ele saída da ferram enta, y,, observa-se pela f igura
4.5 que hú na eq. (4 .9) termos que contribuem de manei ra oposta na

evolução da F:A com a variação de (,,.(termo I: inversament e proporcional
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a y"; termo 2: diretamente proporcional a y,,) . Para as condições
particulares utilizadas na análise, o resultado final seria o de redução da
intensidade ele EA com o aumento de Yo· Portanto, o desgaste ele cratera,
que age aumentando o valor elo ângulo ele saída , contribuiria para
diminuir a intensidade ela EA. Vale ressaltar que dependendo elas
condições de usinagem e principalmente das condições ele atenuação do
sinal entre região de cisalhamento e ferramenta e na int erface cavacoferramenta , o comportamento da EA com a variação ele Yv poderia ser
completament e diferente.
4) A intensidade do sinal ele EA c velocidade de corte,

11c,

são diretamente

proporc10na1s;
5) A intensid ade do sinal de EA e o comprimento de conta to entre peça e
superlicie de folga ela ferramenta, Ir , são diretamente proporcionais.
Portant o, o desgaste de nanco, que age aumentand o o valor de Ir ,
contribui para au ment ar a intensidade do si nal ele EA.
ivluit as considerações têm limitado a acuracidaele do model o proposto em
aplicações práti cas ele usinagem. Estas considerações incluem variações na
mieroestrutura dos mat eriais usinados bem como di ficuldad es ele se reproduzir na
prática as mesmas condições de instrumentação e transmi ssão elo sinal do arranjo
ex perimental. TET l & DORNFELD ( 1989) afirmam que processos el e usinagem
tridimensionais por si só, em contraste à usinagem ortogonal, têm fo nt es adicionais
de variação elo sin al de EA devido à fo rmação e escoamento do cavaco sob re a
lerramenta e di fe rentes geometri as das ferramentas de corte. Assim, mod elos
relaciona ndo o sinal de EA com parâmetros de usinagem têm tid o sucesso limitado
porque efeitos secundários, tais como atrito de cont ato entre cavaco e ferra ment a ou
qu ebra do cavaco durante a sua formação distorcem o sinal. À medida que as
condições de usinagem se tornam " mais ideais" como, por exempl o, em usinagem de
precisão com diamant e, na qua l a aresta ele corte é bem detlnida e controlada c a
int eração entre ferrament a e cavaco ao longo da super!lcie de saíd a é mínima, as
dependências previ stas nestes modelos se mostram mais coerentes.
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4. 7

Instrumentação e Tratamento do Sinal de EA

De acordo com PIGARI ( 1995), o sinal gerado por um sensor ele EA eleve
primeiramente ser amplificado ele 40 a 60 ciB (amplificação ele 100 a I 000 vezes
respectivamente). Se uma determinada faixa ele freqüência é ele maior interesse na
observação, deve-se usar um filtro de freqüência passa-banda, o qual também pode
ser utilizado para filtrar os sinais de baixa freqüência como vibração mecânica e
ruídos do meio ambiente. Dependendo do método de análise, utiliza-se um conversor
RMS , um analisador de freqü ência , um contador ele picos ou o sinal pode ser enviado
diretamente a um conversor analógico-digital (AD) e então a um computador onde as
amostras lidas poderão ser arquivadas ou plotadas com auxílio de sonware
específico. Fm geral , as placas AD não têm velocidade de amostragem suficiente
para amostrarem sinai s ele alta freqü ência e nem o co mputador tem memória
suficient e para armazenar dados que cubram urna parcela razoável do processo. Por
isso, o conversor RMS é um instrumento bastante utilizado. Ele transform a o sinal de
entrada , de alt íssima freqü ência , em um sinal de saída que é proporcional à rai z
quadrada da médi a elo sinal de entrada, cuja freqü ência depende da constant e de
tempo (int ervalo do sinal de entrada que serú uti lizado no cálculo do valor ele um
ponto do sinal de saída) usada no conversor.
TETl & DORNf-ELD ( 1989) observaram qu e, dentre algun s problemas
apresent ados pela técnica de emissão acústica, um elos maiores está representad o pela
análise e interpretação dos sinais emiti dos devido à aleatoriedade ela EA gerada no
processo de cort e. O sin al ele EA seria não-periód ico, conteria muit as freq üências c
não poderia ser ex plicit ament e descrito por equ ações matemáticas, a não ser com
grandes simplificações.
Co m relação à análi se do sinal ele EA , esta pod e ser feita no domíni o do
tempo ou no domínio da ll·eqüência. No domínio do tempo, os principais pa râ metros
utili zados são a voltagem RMS elo sinal e técnicas ele contagem. No domínio da
freqü ência, a técnica utilizada para analisar o si nal é a co nstrução do espectro de
freqüência . J\ Figura 4.6 ilustra o significado de espectro de freqüência (domínio ela
tl·eqüência) e domínio do tempo.
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FI GURA 4.6. Domínio do tempo e da freqü ência de um sinal co ntínuo de EA

4. 7 .1 Voltagem RMS

O valor RMS de um sinal pode ser quantitativamente expresso como:

Iv

1

\T

1/ 11.\/S

= t..IT
(

onde V(t)

=

2

(t) dt

Jl/2

)

(4.1 O)

função sinal e !J T = período ele tempo.

A energia dissipada em um intervalo de tempo !J r, pode ser expressa:

(4. li)

e a potencia:
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(4.12)

4.7.2 Técnicas de contagem

Segundo TETl & DORNFELD ( 1989), se técnicas de análise de EA ba seadas
na contagem do sinal são usadas, a energia e a potência do sinal ele EA podem ser
correlacionadas com a co ntagem total , N, c a ta xa de contagem, N , onde:

.

c/N

N =- .
clt

(4 . 13)

Se um transdutor piezoelétrico el e EA é perturbado por uma onda de tensão
( sinal de EA) numa freqüência diferente ele sua fl·eqüência nat ural , ele oscila de
aco rd o co m uma curva senoidal amortecida. A volt agem do sinal após um tempo, /,

do impul so inicial é dada por:

V :::: 1'0 e

k,,,

scn ( w/) ,

(4 . 14)

onde 1'0 é a voltagem ini cial, k" é a constant e de amorteciment o e w é a freqüência
angular (w - 2!fli, onclc.li é a freqüência linear) .
A Figura 4 .7 mostra esqu ematicament e a resposta de um tra nsdut or a um
pulso de E/\.
O número de contagens, N, para um simpl es evento é o número de vezes que
o sinal ultrapassa um ní vel de vo ltagem

J '.,,

no qu al o limite de contagern foi

definido, e é definid o como :

•

(!)

.

N = .J;t = - 1
2ff

onde t ·é o instant e no qual o último pi co atinge o limit e I ·,.

(4. 15)
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fiGURA 4.7. Resposta de um transdutor a um pulso de EA - TETI & DORNf ELD
( 1989)

Segundo TETl & DORNFELD ( 1989), pode ser dcmostrado que a co ntagem
total, N, e a taxa el e contagem se relacionam co m a energia do sinal de EA co mo a
segu1r:
(4.16)
, -_.:

IV = ( ' e

Cpzl·.(""'

onde/' é a freqüência apa rente do sinal de EA e (/J 1, (/J 2 ,

(4 . 17)
(/J 3 ,

são constantes de

proporcionalid ade.

4.7.3 Espectro de freqüência

Segundo PI G ARl ( 1995), o espectro ele freqüência de um sinal é co mposto ele
um número muit o grande ele parâmetros (cada freq üência tem sua própri a amplitude)
qu e ajuda na ca racteri zação das font es dos fenômenos e mostra a contribuição de
cada componente da freqücncia na potência total , sendo que a làixa ele l'reqüência do
sinal ele EA que é sensível ao crescimento do desgaste da ferra menta é de 50 kHz a
25 0k Hz.
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4.8

Influência dos Parâmetros de Usinagem na EA - Considerações
Práticas

A seguir algumas avaliações práticas realizadas por algu ns pesquisadores
sobre a influência dos parâmetros de usinagem na EA.

4.8.1

Velocidade de corte

PIGJ\RI ( 1995) afi rma que a velocid ade ele corte tem se mostrado como o
parâmetro que mais influencia a energia do sinal de EA. A f-igura 4.8 ilustra o
co mportament o do sinal de EA

(Yt(~ts)

em funçã o da velocidade de corte (l'c), na

usinagem do aço SAE I 045 com ICrrament a de metal duro.

11·1

>
!(l

~

>

O.J

11.2

OI
11
~

50

100
\'c [

15U

m'min

I

f- IGU RA 4 .8. Sinal ele EA em fi.tnção da vc (Meta l duro P20, materialusinaclo aço
SJ\E I045,/=0,23 mm/volta, a" = 0,5 mm) - INASAK I & YONETSU* apud
PIGARI ( 1995)

*INASJ\K l, 1.; YONETSU , S. ( 198 1). ln-process detection ofcutt ing tool clamage by
acoustic emi ssion measurement. Froceedings (if 22"ú. M/JJN ( 'm!f'erem:l!, p.26 1268.
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4.8.2 Avanço e profundidade de usinagem

.·
Enquanto o crescimento da velocidade de corte faz crescer a intensidade do
sinal de EA

(VR~Is),

o mesmo nem sempre acontece com o avanço (/) e a

profundidade de usinagem (ap).
LAN & DONNFELD (1986) usinaram aço SAE 1018 com ferramentas de
metal duro sem revestimento, a uma velocidade de corte de 90 m/min e verificaram
q~e

a variação do sinal não foi sensível à variação do avanço, nem da profundidade

de usinagem. Os resultados estão mostrados na Figura 4.9a para profundidade de
usinagem e Figura 4.9b para avanço.
No entanto, à medida que o processo de corte se aproxima do ideal (arestas
bem afiadas, pouco atrito) o comportamento do sinal de EA com o avanço e a
profundidade de usinagem torna-se semelhante ao da velocidade de corte. Isto foi
verificado por P AN & DORNFELD* apud PIGARI (1995) usinando alumínio com
ferramentas diamantadas. Os resultados estão mostrados na Figura 4.1Oa para
profundidade de usinagem e Figura 4. 10b para avanço.
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FIGURA 4.9. O sinal de EA, na usinagem do aço SAE 101 8 com ferramenta de
metal duro, em função de:
(a)

da profundidade de usinagem,

(b)

do avanço - LAN & DORNFELD (1986)

*PAN, C.S.; DORNFELD, D.A. (I 986). Modeling the diamond - turning process
with acoustic enússion for monitoring applications. Proceedings I 4 111 NAMRC,
p.257-265.
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FIGURA 4.1 O. O sinal de EA, na usinagem de alunúnio com ferramenta diamantada,
em função de: (a)
(b)

da profundidade de usinagem (vc = 1200 m/min),
do avanço

(ap

= 0,01 mm) - PAN & DORNFELD* apud

PIGARI (1995)

Variações na velocidade de corte alteram a velocidade de cisalhamcnto, a
velocidade do cavaco sobre a ferramenta e a velocidade da peça em relação à
superfície de folga da fenamenta. Por outro lado, mudança no avanço e na
profundidade de usinagem influenciam a dimensão da zona cisalhamento e a área de
contato entre cavaco e ferramenta c peça e ferramenta. Assim, estas últimas
mudanças influenciam as forças de corte antes de influenciarem as velocidades de
cisalhamento e atrito. CHR YSSOLOURJS & DOMROESE** apud PlGARI ( 1995)
afirmam que a fração da potência de corte di ssipada como em..issão acústica é maior
se a potência cresce devido a um aumento da velocidade de corte do que devido a um
aumento da força de corte.

*PAN, C.S.; DORNFELD, D.A. (1986). Modeling the diamond - turn.ing process
with acoustic em..ission for monitoring applications. Proceedings li" NAMRC,
p.257-265.
**CHRYSSOLOUJUS, G.; DOMROESE, M. (1989). Some aspects ofaccoustic
emission modelling for machining control. Proceeding oj 17'11 NAMRC, p.228234, may.
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4.8.3 Ângulo de saída da ferramenta

LAN & DORNFELD ( 1986) afirmam que quando o ângulo de saída (Yo) da
ferramenta aumenta, a tensão gerada na zona de cisalhamento e a deformação do
cavaco diminuem, o que faz diminuir a intensidade do sinal de E A. A Figura 4.11
mostra o resultado obtido por estes pesquisadores ao usinar aço SAE I O18 com
ferramenta ele aço rápido em corte ortogonal.
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4. 11 . O sinal de EA em função do àngulo de saída da fer ramenta , para o

corte ortogonal do aço SAE 10 18 usa ndo ferramenta de aço rápid o- LAN &
DORNPELD ( 1986)

1\ o contrário deste comportament o do sinal de EA em fi.ltlçào do ângu lo de

saída, K/\NNATEY & DORNFELD ( 198 1), também utilizando ferrament a ele aço
rápido, em processo ele corte ortogonal, usinando aço SAE I O18 e alumíni o 606 1 T6,. obti veram resultados onde a int ensid ade el o sinal ele EA cresce co m o aument o
elo ângulo ele saída para ângulos de saída maiores que 15°. Com o aument o elo ângulo
de saída, aumenta o comprimento do contato entre cavaco e ferramenta e o aument o
da emissão acústica gerada devido ao atrito nesta zo na é provavelmente, neste caso,
maior que as quedas ocorrid as nas zonas de cisalhamento e deformação elo cavaco.
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4.8.4 Material da peça

A sensibilidade do sinal de EA em relação à dureza do material da peça
usinada foi testada por LAN & DORNFELD (1986). Estes pesquisadores realizaram
tratamento térmico em peças de aço SAE 1045 obtendo quatro durezas: HB 250, 270,
297, 332.
Com o aumento da dureza do material da peça, aumentam-se os esforços e
tensões nas regiões de corte, fazendo crescer a intensidade do sinal de EA (Figura
4.12).
Vru.ts

x Durc7_.a do material

0.8

>

0.6

~ 0.4

>

02

2~0
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)60

Durez;:t l OI LN ]

FIGURA 4.1 2. O sinal de EA em função da dureza Brinell do material da peça (aço
SAE 1045) - LAN & DORNFELD (1986)

4.8.5 Fluido de corte

NAERHEIM & LAN* apud PIGARI (1 995) pesqmsaram a influência do
fluido de corte (CCl4 - tetracloreto de carbono) no sinal de EA, usinando aço SAE
4340 com ferramentas de metal duro sem revestimento. Foi verificado uma redução
de 9% no sinal de EA quando o fluído de corte é aplicado sobre o cavaco. Quando o
fluído inunda toda a região de corte, a redução é de 19%, pois, além da redução
propiciada na zona de cisalhamento, há redução do atrito entre cavaco e ferramenta.

*NAERHEIM, Y.; LAN, M.S. (1988). Acoustic em.ission reveals information about
the metal cutting process and tool wear. Proceedings of 16th NAMRC, p.240244, may.
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Segundo PlGARl ( 1995), quando CCI 4 é aplicado sobre o cavaco, a
deformação plástica é facilitada na zona de cisalhamento das camadas superficiais.
Isto diminui o nível de tensão na zona de cisalhamento, diminuindo a intensidade da
EA gerada no cor1e. A Figura 4. 13 mostra a redução da intensidade da EA após
aplicação do fluido de corte.
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FIGURA 4.13. Efeito da aplicação ele fluido (CC1 4 ) no si nal de EA , para o aço SAE
4340 co m ferramenta de metal duro - NAERHEIM & LAN * apud PIGARI ( 1995)

4.9

Influência do Desgaste de Flanco na EA

NAERHEHvl & LAN * apud PIGARI (1 995) usrnaram aço S/\E 4340 co m
rerrament as de metal duro, ora revestindo a superllcie de saída da ferramenta com
Ti C para ev itar o desgaste de cratera, ora revestindo a superficie de folga para evitar
o desgaste de tlanco. Desta fo rma pud eram verificar o comportamento do sinal de
EA (Vn.11s) em função de cada desgaste separadamente. Também utili zaram
ferramentas totalmente revestidas e outras sem revestimento algum. Os resultados do
trabalho estão mostrados na Figura 4.14.
NAERHEIM & LAN* apud PIGARI ( 1995) atlrmam que à medida que
cresce o desgaste de nanco, a área de contato entre peça e ferramenta aumenta,
l'a zendo com que o atrito nesta região seja maior. lsto tàz crescer o sinal de EA.

*NAERHElM , Y.; LAN , M.S. (1988). Acoustic emission reveal s intormation about
the metal cutting process anel tool wear. flm ceedings (!/"16th NAMRC, p.240244, may.
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A Figura 4.14a mostra o comportamento ascendente do sinal de EA ao longo do
tempo de corte, à medida que cresce o desgaste de flanco .

4.10

Influência do Desgaste de Cratera na EA

NAERHEIM & LAN* apucl PTGARI ( 1995) afirmam que o crescimento do
desgaste de cratera faz diminuir a intensidade do sinal de EA. Isto está mostrado na
Figura 4.14b. O crescimento inicial mostrado nesta figura seria função do aumento
do atrito propiciado por micro-cavacos deixados na superficic de saída da ferramenta
pelo rebolo diamantado utilizado para limpar o revestimento de TiC desta superfície.
Com o desenvolvimento da cra tera, muda o ângulo ele sa ída efetivo, o que fàz
aumentar o ângulo de cisalhamento do cavaco. Isto diminui a tensão na zona de
cisa lhamento e então cai a int ensidade de emissão acústica gerada.
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da ferramenta - NAE RHEiívl & LAN* apud PIGARJ ( 1995)
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·.

Neste caso, f-igura 4. 14b, o ângulo de saída efetivo foi aumentado em I 0° até
o final do teste. Na superfície de saída, ocorre um aumento do comprimento de
contato entre cavaco e ferramenta, que aumenta o atrito e, conseqüentemente,
aumenta a geração de EA. No entanto, o cresciment o deste contato é muito pequeno,
na ordem de 2% nos experimentos NAERHEIM & LAN* apucl PIGARI (1995) e
assim não afeta significativamente o sinal de EA.

4.11

Influência dos Desgastes de Flanco e Cratera Combinados na EA

A Figura 4. 14c mostra que quando se utilizou ferramenta revestida em todas
as fa ces, com TiC, o si nal de emi ssão acústica cresceu, embora com uma in clinação
pequena. Nesta ferrament a o desgaste de cratera não lei muit o significativo.
Segundo NAERHE lM & LAN * apucl Pl GARI ( 1995), quando o corte foi
rea lizado com uma ferramenta sem revestiment o, um lortc crescimento ini cia l da EA
aconteceu devido ao desgaste de llanco (f-igura 4. 14d). À medida que a crat era se
forma , o ní vel da EA tend e a estabili za r-se c quando o desgaste de crat era é
pronunciado, pode até cair.

4.12

O Sin al de EA com Ferramentas Revestidas

MOR lWAK I & TOI31TO ( 1990) realizaram um trabalho onde analisaram a
inlluência do revestimento elas lerramentas de metal duro no sinal ele emissão
acú stica. O mat erial usinado em processo ele torneamento foi o aço SAE I 045 c as
condições ele corte leram: ''c = 200 m/ min ,

Op

= 2 mm e f = 0)8 mm/volta . As

ferramentas foram revestidas por três camadas: Ti C, TiB2 e AbOJ, elo substrato para
a superfíci e, totalizando um a espessura média de 8

~1m .

*N AERHE IM, Y .; LAN, l'vi .S. ( 1988). Acoustic emission reveals intormation about
the metal cutting process anel tool wear. Pmceedings r?l Jóth NA/vii?C, p. 240244, may.
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A Figura 4. 15 mostra o comport amento do sinal de EA (1 1u.\ls) para três
estágios diferentes da vida da ferramenta: Cp = 6 ~ 20 e 38

~un

(desgaste de cratera).

J.O . . - - - - - - - - - - - - - - ,

>

2.0

1.0

;,..

..'

..
>
(l

c:

c

>

1.0

1.0

ll

0.01

0.0~

0.06

II.QK

u

U. l O

11.~

0.01

0.06

ii.OK

U. I O

r.....po 1•1

Tt"'l"' l<l

a) I :05 min depois de iniciado o corte

b) 13 :00 min depois de iniciado o corte

(Cp = 6 11111)

(Cp = 20 11m)

J .O . . - - - - - -- -- -- - - - - - - .

2.0
;..
(J

...
>
c:;

1.11

I)

0_0(,

0.02

ll.ll!l

11.111

c) 19: 15 min depois de iniciado o corte
(Cp = 38 11tn)
FIGURA 4. 15. Sinal de EA

(Vt~lrs)

cratera: Cp = 6~ 20 e 38

para três estágios diferentes ele desgaste el e

~un -

MORI WAK I & TOB ITO (1 990)

Depois da realização el e vários experi mentos, retirando o revestimento ela
superftcic de fo lga ou de saída, ou ainda, tornando a revestir uma terratllenta já
desgastada, os autores elaboraram as seguintes observações:
( I) O sinal ele E/\ contém muit os sina is de pico quando a supcrftcie ele saída
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da ferramenta está revestida com cerâmica (A b03 ) .
(2) O sinal de EA é basicamente do tipo contínuo quando o revestimento
cerâmico, da superfície de saída, foi removido pelo desgaste ele cratera.
(3) O material ela superfície ele folga não afeta o tipo elo sinal de EA (pico ou
contínuo).
( 4) O sinal de EA obtido com ferramenta revestida muda ele pico para
contínuo à medida que o desgaste de cratera progride e o revestimento é
removido.
(5) A amplitude do sinal de EA torna-se grande, com grande variação
quando a ferramenta está bastante desgastada e se aprox ima do fim ele
vid a.

A seguir a Tabela 4.2 resume a influência dos principais fenômenos present es
na usinagem na EA.

TJ\ l3 ELJ\ 4.2. Resumo da influência dos pnnc1pa1s fe nômenos presentes na
usinagem na E!\
Pa râm etro

Vclocidacle de
cort e.
Ava nço c
profundid ade de
corte.

M eca nismos en volvi d os

•
Q

o

Efeito

Taxa ele cisalhament o.

e

!\ EA é função linear crcsccntc.

Dimensão da zona de
cisalhamento e área de
contato;
f-orça de cort e.

e

Processo ideal:
(usinagem de alum ínio com
ferrament a de diamant e, por
exemplo) com fem1 ment as de
arestas bem definid as, pouco
atrit o: a EA é hlllção linear
crescente;
Processo não id eal: indiferente.
Depende das condi ções de
usinagem e principalment e da s
condições de atenu ação do sinal
entre região uc cisa lhament o e
ferramenta e na interface
cavaco-ferramenta.

o

Angulo de saída
da ferramenta
(/o).

o

•
o

Material da geça
(dureza ).

•

Redução da tensão de
cisalhament o com
aumento de (o;
Aument o da
deformação do cavaco
com redução de ( o;
Aument o do
comprimento ele contato
com aumento ele Yo·
Tensão de
cisalhamento.

o

o

A EA é função linear crescente.
-
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Parâmetro

Fluido de corte
(CCI:!f·

Mecanismos envolvidos

•
•

Desgaste de
flanco

•

Desgaste ele
cratera

•

•

Redução da tensão de
cisalhamento;
Redução do atrito entre
cavaco e ferramenta.
Aumento da área de
contato e atrito entre
peça e ferramenta
Aumento do ângulo ele
saída efetivo;
Redução da tensão de
cisalhamento.

Efeito

•

Redução de 9 a 19% da
intensidade da EA.

•

A EA é função linear crescente.

•

Idem ângulo de saída da
ferramenta.
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5 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

5.1

Introdução

O objeti vo desta

parte elo trabalho é avaliar experimentalmente o

comportamento da E/\ no torneamento em diferentes condições ele desgaste das
ferramentas e também quantitlcar o quanto a intluência deste fenômeno no sinal é
relevante diant e ela influência de ou tros n1tores envolvidos na usinagem. Verificandose a existência de co rrelação entre E/\ c desgaste da ferramenta , tendências definidas
do sinal com a evolução elo desgaste e pequena influência de là torcs secundários,
seri a possível se estabelecer um crit ério de tim de viela para a ferramenta baseado na
EA gerada no processo e, portanto, a im plementação ele um monitoramento indireto
desta ca racterí sti ca.
1\ avaliação ocorreu, de maneira resumida, em duas etapas:

I) Obtenção de in sertos com quantidad es crescen tes de peças usinada por aresta
(esta fa se foi realizada em situação real ele ambiente fabril);
2) Análise do co mporiamento da E/\ com o desgaste das ferramentas em laboratório
com os insertos obtidos no item ant erior.
A etapa em laborat ório é necessária porque recursos materiais e humanos para
coleta e análi se dos dados não estavam disponíveis no ambient e fab ril em questão e
porque esta fase preliminar é muit o intrusiva (exige diversas int ervenções no
processo), o que

pr~j u dicaria

o ritmo normal de produção.

Para minimizar o número el e novas variáveis nos testes em laboratório,
buscou-se trabalhar com condições similares às elo chão de fábrica, com relação a
condições ele fi xação da peça, mat éria prima (forjado), programa ele usinagem e
fixação elas ferramentas.
O estudo será feit o especifi ca mente para um eixo principal (eixo de saída) de
transmissões de veículos de passeio. Esta peça foi escolhida em li.mçào dos segu int es
aspectos:
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I) Forjado obtido por processo ele f01jamento a frio (Figura 5. I), processo este
caracterizado por melhor acabamento superficial e tolerância dimensional.

r!GURA 5. 1. Forjado (faceaclo e centrado) obtido por processo de f01jamento a frio

2) Geometria compl exa ela peça a ser gerada na operação ele torneamento (Figura
5.2). O torneament o completo desta peça é reali zado em duas fi xações. A usin agem

qu e oco rre durante a primeira fi xação é a mais co mplexa e, portanto, a qu e foi
escolhida para ser analisada neste trabalho. Ant eri ormente a esta operação, as peças
passam pelo processo de facea ment o e centragem.

~ I·· 11[[~]EDrn-

1.------ - - -

FIGU RA 5.2. Eixo principal após primeira operação de to rneament o

3) As ferrament as utilizadas na usinagem da primeira fi xação são exa tament e do ti po

que se pretende anali sar: desbaste (insert o I SO TNMG) e acabamento (in serto ISO
DNMG).

5.2

Con dições Experimenta is

A aquisição elos insert os com g raus crescent es de peças usinadas foi feita na
uni dade de Componentes para Aut omóveis da empresa Eaton Ltda. - Di visão
Transmi ssões. Insert os novos, utili zados na primeira operação de tornea menl o do
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etxo, tiveram suas arestas identificadas, de manetra a facilitar seu uso numa
seqüência pré-determinada. Assim, os operadores dos dois turnos de trabalho foram
orientados a usinar, para cada aresta, uma quantidade crescente de peças de acordo
com a seqüência: 40, 80, I 00, 120 e 140 peças. O limite de 140 peças usinadas foi
escolhido um pouco acima da vida média das ferramentas utilizadas (ferramenta de
desbaste: I 00 peças; ferramenta de acabamento: 120 peças). O torno utilizado nesta
operação é um CNC Mori Seiki modelo CL 25 com carregamento automático.
Em seguida ensaios para aquisição do sinal de EA foram realizados no
Núcl eo de Manufatura Avançada (NUMA) da Escola de Engenharia de São Carlos,
utilizando-se um torno CNC lndex modelo GU 600, sensor piezoelétrico de emissão
acústica, um microcomputador padrão IBM-PC com placa de aquisição de dados
modelo GPI-8, conversor RM S da marca Sensis modelo BM 12 e micrômetro com
resolução milesimal para medição de sobremetal usinad o. As medições dos desgastes
V11 e Cl dos insetios foram feitas co m auxílio de microscóp io de oficina nas
dependências do laboratório de metalogratl a da Eaton.
O sensor fui preso internamente à torre porta-ferramentas do torno. Este local
foi c colhido por ter se mostrado o mai s sensível ao sin al gerado durante o
torneament o, co m pequeno nível de ruído. Quando se prendeu o sensor ao suporte do
contra-ponto rotativo , também se observou uma boa sensibili dade, mas alto s níveis
de ruídos. A instalação do scnsor obedeceu às orientações do Manual de Operação
BM 12 - Monitor de Emissão Acústica (Apêndice 111).
O sinal de EJ\ é transmitido através da ferramenta, suporte, torre portaferramenta até o sensor, onde é transformado num sinal elétrico. O sinal elétrico é
ent ão ampliticado no conversor Sensis onde também o cálculo do valor RMS é
reali zado e disponibili zado na saída elo aparelho. Em segu id a, o sinal é digitalizado
através ele uma placa de aq uisição instalada em um microcomputador. Neste, uma
interface, desenvolvida utili za nd o-se o programa LabVi ew (Apêndice 1), possibilita a
plotagem dos dados e seu armazenamento em meio eletrônico (Figura 5.3 ).
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SENSOR
P!EZOLELÉTRIC.O
. (DANDA SENSfVIlL
lk -SOOkHz)

INDEXGU600

CONVERS,\0 AID
TAXA OE AQUISI~',\0: 500 A~ I OS IRAS's

FIGURA 5.3. Sistema utilizado na aquisição do sinal de EA gerado no torneamento

As condições de uslllagem são comuns entre experimentos realizados em
laboratório e no chão de fábrica:

I) Material da peça: QS 19 16 (carbono: O, 15% a 0,20%; silício: O, 15% máximo;

manga nês: I , I 0% a I ,30%; fósforo: 0,035% máx imo; enxo fre: 0,020% a 0,040%;
cromo: 0,90% a I , I 0%; níquel: 0,25% máx imo; alumí nio: 0,020% a 0,070%, cobre:
0,25% máximo; cálcio: permissível).

2) Fixação: placa au to-centrant e de três castanhas à esquerda e ponto rotativo à
direita (Figura 5.4);

3) Parâmetros de usinagem:
3. 1) Desbaste:
Velocidade de corte: 300 m/min (constante);
Avanço:

1° passe: 0,33 mm/volta;
2° passe: 0,25 mm/volta;

Profundidade de corte: de I ,5 a 2,5 mm.
3.2) Acabamento:

Rotação: 2500 rpm (constante);
Avanço: 0,25 mm/volta .
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Profundidade de corte: de O, I a 0,3 mm.

..
4) Insertos e suportes (Tabela 5. 1).

TABELA 5. 1. - Insertos e supo11es utilizados
Desbaste

~
o

o

Suporte MTJNL 2525
• fixação por sistema 4
opções - ISO M (Figura
5.5)
• inserto com geometria T
• ângu lo de posição: 93°
• ângu lo de fo lga: 0°
• usinagem à esquerda
• seção quadrada de 25x25
mm
Inserto TNMG 160408-M5
• ângulo de fo lga: 0°
• geometria triangular
• quebra cavacos dos dois
lados
• comprimento da aresta:
16 rnm
• espessura 4,76 mm
• raio de ponta 0,8 mm
• classe TP 200 (Seco)

Acabam.

•
•
•

•
•

•

Sup011e PDJNL 2525
fi xação por sistema de
alavanca - ISO P (Figura
5.5)
inserto com geometria O
ângulo de posição: 93°
ângulo de folga: 0°
usinagem à esquerda
seção quadrada de 25x25
111 111

~

Inserto DNMG 11 0404-MF2
• ângu lo de folga: 0°
• ângulo de po nta de 55°
• quebra cavacos dos dois
lados
• comprimento da aresta:
l i mrn
• espessura 4,76 mm
• raio de ponta O, t\ rnm
• classe TP 200 (Seco)

FIG UR A 5.4 . Fixação da peça no torno
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SISTEMA 4 OPÇOES

SISTEMA ALAVANCA

Neg. - Pos.

("..)

l1

P~r~luso
doGrampo

Paslilha ~

,r:·)) Grampo

Reblle do calço

t. '/

&)

\J

---~~

Parafuso
lrava

-

Calço

Alavanca

~

t=:J
~
\(:::/"

ty ,,. _.

/'/

CRIÇO

Fixação do tipo M

Fixação do tipo P

FI GURA 5.5. Geometrias de suporte utilizadas (VALEN ITE, 1992)

Tanto o in serto de desbaste, quanto o de acabamento são da classe TP 200
(Seco) com cobertu ra do tipo CVD de Ti (C,N) + AhO.l + TiN c substrato sinterizado
de WC (Figura 5.6).

TP'IOO

Cobertura

Substrato

FIGURA 5.6. Camadas de Ti (C,N) + Ah03 + TiN c substrato sinterizado de WC em
inserto da classe TP 200 (SECO, 2000)

Os parâmetros utili zados na aquisição de dados foram os seguint es:
I) Consta nte de tempo para cá lcul o ele valor RMS: I O ms;
2) Taxa de aquisição: 500 pontos/s. Este valor foi escolhido de acordo com o Critério
ele Nyqu ist, segu ndo o qual uma a taxa de aqu isição eleve ser no mínimo duas vezes
maior que a freqüência do sinal analisado. Sendo a freqüência na saída do conversor
de RMS igual a I 00 Hz (inverso da constante de tempo), escolheu-se uma taxa de
aq uisição cinco vezes maior;
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3) Sensor piezolelétrico com banda sensível de I kHz a 800 kHz compatível com as
freqüências mais comuns de EA;
4) Filtro passa alta de 5kHz;
5) Interface para aquisição de dados desenvolvida com auxílio do software LabView
(Apêndice I).

5.3

Correlação entre Sinal de EA e Trajetória da Ferramenta

Após definiçã o do arranjo experimental, o próximo passo na implementação
de um sistema de monitoramento indireto é verificar se exist e correlação entre o sinal
gerado pelo transdutor escolhido e o fenômeno em estudo. Esta etapa é muit o
impo1iante porque a existência de ruídos no sinal, bem como o ajuste incorreto de
parâmetros da aquisição (ganho, constantes de integração, filtros) podem gerar
info rmações falsas a respeit o do fenômeno e, portanto, co mprometer todo o
experimento. Procedimentos simples, como verificar se há alt eração da intensidade
do si nal após início da usinagem, ou a presença de saturação são extrema nte
importantes. Se o sinal não se altera, o sensor pode não estar corretamente fi xad o,
conexões elétricas podem esta r com mal cont ato, ou o ganho pode estar muito
pequeno; neste caso, poder-se-ia chegar à conclusão incorreta de que o processo não
gera emi ssão acústi ca. Por ou tro lado, se há saturação do sinal (o sinal ultrapassa a
tensão máxima de entrada da placa ele aquisição), o sinal pode ter um comportamento
constante não condi zente com o fenômeno. Além disso, picos do sinal podem ser
eliminados e importantes fenômenos relacionados a este tipo de com portamento
teriam sua influência minimizada ou mesmo descartada.

5.4

Análise dos Dados

Para fàcilitar a análi se, a usinagem fo i dividida em três trechos denominados:
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1) Desbaste 1: primeiro passe de desbaste, da coordenada ao longo do eixo da peça
Z285.9 a Z214.05, utilizando-se a ferramenta de geometria TNMG;
2) Desbaste 2: segundo passe de desbaste, de Z285.9 a Z84, utilizando-se a

ferramenta de geometria TNMG;
3) Acabamento, da coordenada Z288 a Z 88, utilizando-se a ferramenta de
geometria DNMG.
O eixo "Z" e seu ponto zero de referência para o programa CNC são ilustrados na
Figura 5.7.

285 ,9 - - - - - - - -- ---<
2" p asse de desbosle ; _ _ _ _ _ _-J
acabame n to

84,0

r-\1)

r-/

38, 285

1" posse
desbaste

m

FIGURA 5.7. Eixo "Z", respectiva referência para programa de usinagem e regiões
de -análise

O pnme1ro passe de desbaste não foi considerado nesta análise por estar
muito sujeit o a variações devidas à excentricidade do fu ro de cento da peça. Portanto,
daqui a diante, quando se fi zer referência ao desbaste, deve-se considerar o trecho
"desbaste 2".
Para cada aresta - representativa de uma situação de desgaste - foi usinado
um novo forj ado e os valores da aquisição salvos no disco rígido do
microcomputador. Previamente à aquisição dos dados, a cada nova aresta, uma peça
foi torneada, sendo seus diâmetros medidos após desbaste e após acabamento para
correção das dimensões finais e valor do sobremetal. A menor tol erância a ser
mantida nas dimensões finai s foi de 25 J--lm. O sobremetal minimo a ser mantido para
a operação de acabamento foi de O, 1 mm.
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Os valores das aquisições foram,

então, plotados consecutivamente

(condições crescentes de desgaste) para desbaste e acabamento. Esta análise gráfica
pennite comparar de maneira qualitativa como evolui a EA com o desgaste. Deve-se
observar se o sinal apresenta a mesma tendência com o desgaste em todas as regiões
da peça, caso contrário, regiões de tendência definidas devem ser identificadas para
que a elas seja limitada a análise.
Uma vez definidas estas regiões, uma análise mais mtnuc10sa (quantitativa)
deve ser feita. Não se utilizou na aquisição mecanismo de sincronização com a
usinagem (o início da aquisição foi disparado manualmente). Há, portanto, uma
defasagem do sinal entre os arquivos de dados. Através da interface criada no
software Lab Yiew, foi possível determinar referências gráficas na plotagem do sinal
e seus respectivos valores no eixo das abscissas - Figura 5.8 (o recurso de "zoom"
disponível na inteffi1ce desenvolvida em Lab Yiew torna este método bastante
preciso). Assim, o erro de "oftset", ou a defasagem entre os sinais é a diferença entre
os valores obtidos para regiões equivalentes da usinagem (referências). Conhecidos
os erros de "oftsct", os arquivos de dados são lidos em planilha eletrônica, onde os
valores médios, máximos e mínimos do sinal são calculados para os trechos de
interesse

Uá compensados os erros de "ofts et"). Para minimizar ainda mais o erro na

determinação

do

"oftsct",

os

extremos

dos

intervalos

escolhidos

foram

desconsiderados (I 0% do início e I O% do final do intervalo).

EA [V]
~~{~
~.;-_~"~'i ~•.,...":7.·;:--~-:.;:•!:,.E.-• ·~· ....
0

,.....

)'3:ô

:~J

:;..,:.s:,·
•.~-(~
• 'o

N" AMOS fRAS

Primeira aquisição

W AMOSTRAS

Segunda aquisição

FIGURA 5.8. Exemplo de uma possível referência na detenninaçã·o do erro de "offset"
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O estabelecimento da correlação entre a EA e o desgaste das ferramentas,
envolveu, além da plotagem dos valores calculados com os dados das aquisições, sua
comparação com os respectivos valores das medições de desgaste de cratera e flanco .
Finalmente, quantificou-se o quanto a influência do desgaste dos insertos na
EA é relevante diante da influência de outros fatores envolvidos na usinagem. Para
este fim, escolheu-se variar a pressão no contra-ponto, simu lando-se variações na
pressão do sistema hidráulico e diferenças de setup comuns para esta característica.
Três valores de pressão foram avaliados: 30 bar (condição nom1al de trabalho), 15
bar e 5 bar durante o torneamento de acabamento. Os parâmetros de usinagem e de
aquisição dos sinais foram mantidos com relação aos experimentos anteriores.

83

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES

6.1

Correlação entre Sinal de EA e Trajetória da Ferramenta

A Figura 6.1 ilustra a correlação gráfica entre valores da aquisição plotados
em voltagem RMS por tempo e a respectiva trajetória da ferramenta durante trecho
da usinagem ele desbaste. Não se observa saturação e também tlca evidente que o
sinal tem um co mportamento linear quando a usinagem tem uma traj etória linear, ou
seja, há correlação entre eles.

,-

- - - -5J.900
---

.i
I

11°

de a mos tras

FfGVRA 6.1 . Trecho da usinagem de desbaste e respectivo sinal de EA

6.2

Análise Qualitativa da Evolução da EA com o Desgaste

Tanto no desbaste quanto no acabamento (Figuras 6.2 e 6. 3) pôde-se observar
que diferentes trechos da usinagem apresentam diferentes tendências com o desgaste
(ora o sinal de EA permanece estável, ora cresce ou decresce, ora não apresenta
tendência definida). Notadamente, nas regiões de trajetótia não linear (caracterizadas
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também pela presença de picos), não há uma tendência definida do sinal. Isto pode
ser explicado pelo movimento de interpolação realizado pela ferramenta nestas
regiões, causando um contato irregular desta com a peça. Além disso, há uma
variação do ponto de contato da ferramenta, o que lhe confere diferentes
características de desgaste ao longo do trecho usinado; cada característica de
desgaste, por sua vez, contribui para diferentes tendências do sinal de EA. A
influência da trajetória não linear da ferramenta na aleatoriedade do sinal será tão
maior quanto menor for a acuracidade de posicionamento do torno .
A Figura 6.2 ilustra a plotagem consecutiva de quatro aquisições referentes ao
valor RMS do sinal de EA gerado durante o segundo passe de desbaste para uma
ferramenta nova, com 40, 80 e 140 peças usinadas respectivamente.

Vtl.\ ts

lVI

N"PONTOS

FlGURA 6.2. E A no desbaste - ferramenta nova, com 40, 80 e 140 peças usinadas

A Figura 6.3 ilustra a plotagem consecutiva de quatro aquisições referentes ao
valor RMS do sinal de EA gerado durante o acabamento para uma ferramenta nova,
com 40, 80 e 140 peças usinadas respectivamente.
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N" I'O NTOS

FIGURA 6.3. EA no acabamento - ferramenta nova, com 40, 80, 140 peças usinadas

Enfim, através da análise qualitativa (gráfica) dos sinais de EA, observou-se
que não há tendência defini da nas regiões de trajetória não linear da ferramenta, mas
pouco pode-se atlrmar sob re as demais regiões.
Devido à grande densidade de pontos presente na plotagem consecuti va de
quatro aqui sições com graus crescentes de desgaste ele te rrament a (riguras 6.2 e 6.3 )
é di ficil visualizar-se tendências ou mesmo identificar pont os correspondentes nas

regiões não caracterizadas por picos. Uma análise qualitativa ele tendências nestas
regiões

deveria

comparar

as

aquisições

individualment e

e

não

pl otadas

consecutivamente no mesmo gráfico, método este que seria lento e impreciso. Assim,
optou-se ela análise qu antit ati va do sinal nas regiões de trajetória linear da
f'e rramenta. O primeiro passo neste sentid o foi individualizar regiões de interesse ao
longo da trajetória de desbaste e acabament o.

6.3

Determin ação das Regiões de Análise nos Trechos de Traj etória

Linear da Ferramenta

No desbaste foram escolhidas oito regiões e, no acabamento, cinco (Figuras
6.4 e 6.5) dentre alguns trechos do sinal onde a trajetória da ferramenta é linear.
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v~,siVI

FIGURA 6.4. Regiões de análise na operação de desbaste
V RMS

lVI

,,

FIGURA 6.5. Regiões de análise na operação de acabamento
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6.4

Evolução da EA com o Desgaste no Desbaste

No desbaste, da condição inicial para a de maior desgaste da ferramenta, há
uma variação méd ia (média das variações das oito regiões de análise) de -4% (0,2 1V), considerando-se os valores médios das aquisições (Figura 6.8), 6% (0,40V),

considerando-se os valores máximos (f-igura 6.9) e -3% ( -0, 12V), considerando-se os
valores mínimos (f-igura 6. I 0). Pôde-se veritlcar também que o desgaste de Oanco
cresceu de maneira aproximadamente linear desde 20 até 140 peças usinadas; já o
desgaste de cratera se pronuncia de maneira acentuada a partir de 40 peças usinadas e
cresce de maneira aproximadamente linear até o último ponto analisado (Figura 6.7).

O comportamento do sinal de EA, observado na Figura 6.8, indica que inicialmente o
desgaste de cratera prevalece sobre o de flanco, de maneira a determinar um
decréscimo do sinal de EA; a seguir, inicia-se a adesão de material da peça na
ferramenta que age de maneira a diminuir o ângu lo de saída efet ivo c, portanto,
aumentar o si nal; com 140 peças usinadas, a adesão é parcialmente removida (devido
ao atri to com a peça) c o sinal apresenta novament e um decréscimo. !\ adesão
ocorreu principalment e no ponto onde hou ve o acentuado desgaste de cra tera e
portanto remoção da ca mada ele cobc1tu1 a (f-iguras 6.1 I e CJ . 12). 1\ porosidade do
substrato da ferramenta , a alta velocidade de corte utili zada e, portanto, altas
temperaturas de co1te c a afinidade química do tungstêni o co m o ferro propiciam este
fenômeno.
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FIG URA 6.CJ. EA no desbaste - usinagem completa (inserto novo)
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FIGURA 6.7. Evolução dos desgastes de tlanco (Vn) c cratera (CI) no clesbasle
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rtGURA 6.9. Evolução da EA no desbaste em oito diferentes regiões da peça onde a
trajetória da ferrament a é linear - valor máximo do sinal em cada int ervalo
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FIGURA 6. 11. Adesão de material da peça em inserto com 120 peças usinadas

(I)

(2)

(3)

FIGURA 6.1 2. Evolução el o desgaste para ferramenta de desba ste:
(I) 80 peças usinadas e desgaste de cratera ace ntuado ;
(2) 120 peças usinaclas e adesão de material ela peça;
(3) 140 peças usinacla s e mat erial aderido parcialmente
removido.

Nas f-iguras 6.8, 6.9 c 6. 1O ainda chama a atenção o fato elas regiões I e 2
terem sinais de amplitude sempre inferior aos das demais regiões. Isto se explica pelo
fato ele estas regiões serem justament e aquelas nas quais houve um desbaste prévio (o
qu al não foi co nsiderado nas análi ses) co m conseqüente remoção da ca mada mais
ex terna do forjado (mais dura e com impurezas) e red ução da quantidad e el e
sobremetal .

6.5 Evolução da EA com o Desgaste no Acabamento

Os valores absolutos (RMS) do sinal de EA no acabament o são
aproximadamente seis vezes menores que no desbaste, o qu e provavelmente decorre
elo menor esforç o de cori e e quantidade material removida na operação ele
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acabamento. Além disso, a operação anterior de desbaste remove completamente a
camada externa do fo1jado de maneira que o sobremetal remanescente apresenta
menor dureza e menor tensão de cisalhamento.
No acabamento, da condição inicial para a de maior desgaste da ferramenta,
há uma variação média (média das variações das cinco regiões de análise) do sinal de
-20% (-0,13 V), considerando-se os valores médios das aquisições (Figura 6.15); 19% (-0, 19 V), considerando-se os valores máximos (Figura 6.16) e -12% ( -0,05 V),

considerando-se os valores mínimos (Figura 6. 17). Pôde-se verificar também que o
desgaste de flanco cresceu de maneira aproximadamente linear desde 20 até 140
peças usinadas; já o desgaste de cratera só se pronuncia de maneira mais acentuada a
partir ele I 00 peças usinadas (Figura 6. 14). Isto explica o decréscimo elo valor RMS
elo sinal observaclo na Figura 6. 15. A Figura 6. 18 mostra o desgaste de cratera no
inserto de acabamento co m 140 peças usi nadas. A remoção da camada de cobertura
observada na superficie de saída da ferramenta diminui sua resistência ao desgaste e
portanto possibilita a formação elo desgaste de crat era .
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f-IGURA 6.16. Evolução da EA no acabamento em cinco diferentes regiões da peça
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FIGURA 6. 18. Desgaste el e cratera em ferramenta de acabamento com 140 peças
usinadas
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Influência do Sistema de Fixação

6.6

Há um significativo aumento elo valor RMS elo sinal com a diminuição ela
pressão no contra-ponto. Da condição normal ele trabalho para a ele menor pressão,
há uma variação média (média das variações elas cinco regiões de análise) de 84%
(I ,OI V), considerando-se os valores médios das aquisições (Figura 6. 19), 96% (I ,89

V), considerando-se os valores máximos (Figura 6.20) e 88% (0,67 V),
considerando-se os valores mínimos (P"igura 6.21 ).
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7 Conclusões

..

O monitoramento indireto por EA do desgaste de ferramentas em processo de
torneamento de peças de geometria complexa depende, primeiramente, da
identificação de trechos no sinal que apresentem uma tendência definida do valor
RMS da EA ao longo do desgaste da ferramenta. Estes trechos foram, para este
trabalho, aqueles nos quais a trajetória da ferramenta é linear.
Há uma grande correlação entre o valor RMS do sinal de EA e a trajetória da
ferramenta, sendo possível identificar, a partir do gráfico do valor RM S no tempo,
quais as regiões que co rrespondem a traj etórias lineares ou não da fe rramenta.
A influência dos desgastes de flan co e cratera também é relevante e bem
definida , condizend o com os trabalhos já publicados sobre o assunto, ou seja, o
desgaste de cratera, por au mentar o ângulo de saída efeti vo da ferramenta, diminui a
tensão na zo na de cisa lhamento c assim, redu z a intensidade de emi ssão acústica
gerada , o desgast e de nanco, por aumentar a área de co ntato entre peça c ferramenta,
fnzcndo com que o atrito nesta região seja maior, fa7. crescer o sinal de F:A .
Observou-se que a adesão de material da peça à ferramenta contribui para um
aumento na intensidade do sinal de E/\, provavelmente pelo aument o do atrito ent re
cavaco e ferramenta c diminuição elo ângu lo de saída efeti vo da ferramenta.
A combinação de todos estes fatores não l'avorecc o estabelecim ento de
limit es ele controle para o monitoramento indireto elo desgaste ele ferramentas por
EA. Nas duas situações estudadas (desbaste e acabamento), a somatória dos efeitos
destes tàtores contri bu iu para amplitudes muito pequenas entre as condições iniciais
c de fim de vid a da ferramenta. Além disso, no acabament o, as pequenas amplitud es
do sinal de EA também difi cultam o monitoramento uma vez que este fi ca mais
"vulnerável" a alarmes fa lsos devido a ruíd os.
Outro fator extremamente desfavorável ao monitoramento proposto é a
signifi cativa influência das condições de fi xação, como a pressão no co ntra-ponto,
determinand o variações no sinal de EA de amplitude diversas vezes maior elo que as
geradas pelos desgastes c pelo renômeno de adesão.
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Assim, é possível afirmar que, apesar de a EA ser bastante sensível aos
fenômenos envolvidos no processo de torneamento, o monitoramento apenas por
emissão acústica do desgaste de ferramentas não é adequado à situação estudada.
Além disso, a complexidade dos fenômenos que ocorrem simultaneamente durante a
operação de torneamento sugere a necessidade de extração de características de
desgaste mai s apuradas a partir do sinal de EA. Isto poderia ser obtido através da
utilização de técni cas de análise mais elaboradas como Inteligência Artiiicial ou
Lógica Fuzzi . Outra proposta para continuidade deste trabalho seria a investigação da
utili zação de abordagem de múltiplos sensores ou da fusão ele sinais de diferentes
sensores na composição de um terceiro sinal.
Como forma ele se buscar uma aplicação confiúvcl ele E/\ no monitoramento
da usinagem ele eixos de tran smi ssão e também com a preocupação de que este
trabalho resultasse em urna aplicação industrial, foi testada a téwica de E/\ na
detecção da quebra de brocas no processo de cen tragcm do mesmo eixo. O apêndi ce
11 mostra resumidamente este desenvolvimento.
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APÊNDIC E I

INTERFAC E LABVI EW PARA SINAL DE EA

Com o auxílio do soft ware Lab VI EW da empresa National Instruments foi
desenvol vida uma interfa ce específica com o objetivo de tornar possível a aquisição
"on line", leitura a partir de arquivo, visualização e arquivamento do sinal de emissão
acústica em meio eletrônico.

FIGU RA 1.1 . lnterface LabVIEW desenvolvida para sinal de EA

Inicialmente deve-se confi gurar os números elo canal e dispositi vo adequados
a configuração de hardware (placa co nversora analógico-digital) que está sendo
utilizada . A taxa de aqu isição deve ser pelo menos duas vezes maior elo que o inverso
ela constante de tempo utili zada no cá lculo do valor RM S do sinal, de acordo co m o
Critério ele Nyquist.

A opção "Origem dos Dados" permite a escolha entre se fazer a aquisição e
visualização "On Line" do sinal de saída do conversor A/D ou a partir de dados
previamente armazenados em arquivos do tipo "txt". Estando a chave "Origem dos
dados" na posição "On Line" e a opção "Salvar Dados" selecionada, os dados da
aquisição serão arquivados em formato "txt" no caminho indicado na respectiva
caixa de texto. A opção "Inverter Dados" permite a inversão de sinal dos dados de
entrada.
A Figura I. I ilustra a interface desenvolvida e as opções de configuração
disponívei s. O gráfico à direita permite a visualização do sinal de EA, sendo que o
eixo das ordenadas indica a tensão RMS em volts e o eixo das abscissas o número da
amostra.
Há ainda um importante recurso de "zoom" que permite a visualização de
intervalos definidos pelo usuário tanto no eixo das absci ssas, quanto no eixo das
ordenadas. Este recurso foi extremamente útil na sincronização manual dos sinais das
diversas aquisições realizadas (maiores detalhes no capítulo 5, item 5.4).

APÊNDICE 11

APLICAÇÃO

DO

MONITORAMENTO

POR

EM ISSÃO

ACÚSTICA NA DETECÇÃO DE QUEBRA DE BROCA EM
OPERAÇÃO DE CENTRAGEM

Paralelamente à investigação sobre o monitoramento do desgaste de
ferramenta s na operação de torneam ento (tema principal desta di ssertação de
mestrado) , também foi avaliado o monitoramento por emissão acústica da quebra de
brocas em operação de centragem de eixos.
A operação de centragem geralment e é a primeira operação no processo de
'•

!àbricação de eixos a partir de fo rjados. Os forjado s em questão têm mesma
geometria, mat erial c processo el e fabri cação dos forjados utilizados na operação de
torn eamento cujos desgastes elas ferrament as lornm avali ados (maiores detalhes
podem ser encontrados no capítulo 5, itens 5. 1 e 5.2).
A máquina utili zada nesta operação é uma faceadora e centradora Promecor
co m ca rga e descarga automática. Assim, a qu ebra ele uma broca impli ca no refugo
de uma quantidade de peças igual ao número ele posições dispo níveis na esteira de
saída , supond o-se que o operador não detecte a falha antes disto (o que geralment e
acontece devido ao !àto ele ele atuar em mais ele uma máquina). O refugo da peça
acontece porqu e a broca, ao perder sua aresta cortante, atrita com a superfície elo
ta rj ado sem remover mat erial , gerando altas temperaturas . A seguir, o fluido de corte
abaixa a temperatura bruscament e el e maneirn a promover um endurecimento
localizado (a lgo semelhante a uma têmpera). Esta superfície endurecida cau saria a
quebra de outras brocas no caso de uma tentativa de retrabalho da mesma , sendo
portanto refi.rgada .
POLLOCK ( 1989) atlrma que uma considerável quantidade de energra
elástica é liberada na torma de emissão acústica no caso de trincas c fraturas. Na

•I

prática, isto significa que, durante a quebra de uma ferramenta, um p1co bem
definido e de grande amplitude (comparativamente ao sinal gerado durante condições
normais de usinagem) será observado no sinal de emissão acústica. Isto é
extremamente favorável ao estabelecimento de um sistema de monitoramento ele
quebras baseado em EA porque um limite superior de controle pode ser estabelecido,
acima elo qual se caracterizaria uma situação de quebra.
No experimento, as seguintes condições foram utilizadas:
1) Rotação da broca: 1150 rpm;
2) Avanço da broca: O, 11 mm/volta;
3) Broca de aço rápido: SandVik Titex K 1114*4;
4) Máquina: faceadora e centradora Promecor;
5) Filtro passa alta de ISO kHz;
6) Constante de tempo para cálculo do valor RM S: I O ms;
7) Taxa ele aquisição: 500 pont os/s;
8) Sensor piezoelétrico com band a sensível ele I kHz a 800kH z preso ao
sistema de fi xação ela peça;
9) lnl erface para aquisição de dados de acordo com Apêndi ce I;
IO) Geometria do furo de centro confom1e ilu strado na Figura I1. I.
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fiGURA JL. I. Geometria do fi.tro ele centro

A Figura II.2 destaca, num trecho de aquisição do sinal de EA, o instante no

qual ocorreu a quebra da broca. Pode-se observar que a amplitude da emissão
acústica gerada durante a usinagem normal é praticamente desprezível com relação à
amplitude do pico que ocorre na quebra. Isto minimiza a chance de falsos alarmes em
função de ruídos, por exemplo, uma vez que também a amplitude dos ruídos é
geralmente muito baixa e ocorre numa faixa de freqüência bem menor que a da
quebra .

VRIIIS [V]

11°

de pontos

r lGURA 11.2. Sinal de EA durante usi11agem n01111al e queura da broca em
operação de centragem

Nesta situ ação específica, foi

possível implement ar um

sistema de

monitoramento em ambiente tà bril, o qual está at ualmente em fun cionamento na
unidade ele Componentes para Automóveis da empresa Eaton Ltda - Divisão
Transmi ssões.
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MANUAL DE OPERAÇÃO BM12 MONITOR DE EMISSÃO
ACÚSTICA- SENSIS

Descrição do Painel Frontal

-

2

3

-

6

7 .

<)

foi GURI\ 111. 1. Painel frontal do monitor ele EA I3M 12.

I - Sc:lect: seleciona entre o modo de operação e o modo de ajuste dos "Thresholds"
dos canais I e 2;
2 - LED Chm111el 1: indica que o aparelho está no modo de aj uste do ní vel el e
"Threshold I";
3 - LED Channel 2: indica qu e o aparelho está no modo ele ajuste do ní vel ele
"Threshold 2";
4 - LED Opemtion: indica que o aparelho está no modo de ajuste do nível de
./

operação normal;
5 - Channel 1 1l1reshold potenciômetro para ajuste do "Threshold I";
6 - Channel 2 'lllreshold potenciômetro para ajuste elo "Threshold 2";

7 - Gain: potenciômetro para ajuste do ganho do sinal de EA;
8 - Barra de U !'-D 's: indica o nível do sinal de emissão acústica (no modo
"Operation") e mostra o nível do "Threshold" (nos modos "Charme\ I" ou "Channel
2);

9 - LED 1hgger 1: indica que o nível de EA ultrapassou o valor ajustado no
"Threshold I";
IO - LED Trigger 2: indica que o nível de EA ultrapassou o valor ajustado no
"Threshold 2";

Descrição do Painel Traseiro
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FIGUR A 111.2. Painel traseiro do monitor de EA BM I 2.

I - h ansducer: entrada do transdutor;
2 - A11alog Output: saída analógica;
3 - Chave Seletora li 0/220 v;
4 - 0 11/0.ff chave liga/desliga;
5 e 6 - Gm/ e Out:saída lógica do canal 1 (0-24v);
7 - NC: normalmente fechado (canal

1) ;

8 - C: comum (canal I);
9 - NO: normalmente aber1o (canal I);
I O e li - Gnd e Out:saída lógica do canal 2 (0-24v);
12 - NC: normalmente fechado (cana l 2);

!

13 - C: comum (canal 2);
14 - NO: normalmente aberto (canal 2);
15 - Fuse: fu sível de prot eção (2A);
16 - AC Pmver: entrada para cabo de força AC.

Procedimentos de Instalação

Ligação do monitor de EA

O monitor de EA 13M- 12 possui duas vo ltagens de trabalho (I IO c 220 volt s).
Para a mudança na tensão de trabalho deve-se utili zar a chave [3], mostrada na
'I

Figura 111.2. O pino central do conectar de força deve ser ligado ao mesmo terra da
máquina onde será in stalado o transdut or. Após a instalação do cabo de força o
transdutor deve ser conectado à ent rada [I] (Figura 111.2). Somente depois de se ter
co nectado o transdutor pode-se ligar a unid ade de leitura (chave [4] na Figura 111.2).

Instalação do transdutor

O transdutor deve ser instalado em uma superficie usinada com acabamento
superfi cial equivalente a um fi·esamento fino (planicidadc de 0,02 mm com
rugosidade Ra < IO microns). Este acabamento é necessário para que haja uma boa
transmi ssão do sinal. A fi xação do transdutor pode ser feita com auxílio de parafusos.
Para isso deve-se fi.Jrar a supertlcie de fixação e fa zer rosca correspo ndent e ao
parafuso a ser utilizado. Antes de se instalar o transdutor, deve-se untar
generosa mente a superfl cie com óleo de alta viscosid ade. O óleo funciona como um
acop lador acústico entre o transdutor e a estrutura da máquina.
O transd utor de emi ssão acústica pode ser in stalad o em diversas posições na
estrutura da máquina , dependendo do uso do in strumento. Sugere-se que seja feita
uma pesquisa tocando o transdutor em diversas posições da máq uina em busca de

maior intensidade do sinal. Isso pode ser feito com o aparelho ligado como se fosse
um "estetoscópio". Lembrar de procurar sempre superfícies com bom acabamento e
de untar com óleo em cada posição testada.
De maneira geral, sugere-se que o transdutor esteja o mais próximo possível
da fonte de geração do sinal acústico de interesse.

Ajuste de sensibilidade

Após a instalação do transdutor deve-se ajustar a sensibilidade da unidade de
leitura. O ajuste é feito pelo potenciômetro [7] mostrado na Figura lli. 1. Para ajustar
deve-se antes pressionar o botão "selecf' (item [I] da Figura Ill.l) até que a luz
verde correspondente 'a posição "Operation" cslcja acesa. O ajuste deve se1 feito
durante a execução do ciclo que deseja monitorar (dressagem, retificação, etc.)
repetindo-se o ciclo e ajustando o ganho até que se tenha um bom nível de sinal (por
volta do led 14). Durante a operação do aparelho o nível de sinal pode variar em
função do t ipo de material e ferramenta que se está utilizando. Neste caso o ní vel de
sensibilidade deve ser reajustado sempre que necessário. Caso o sinal esteja
oscilando muito, pode-se fazer um ajuste de amorteci mento da leitura intern amente
em função da aplicação. Para isso peça instruções à assistência técnica da SENSIS.

Aj uste do nível de comparação

A unidade de leitura do BM - 12 é dotada de seis comparadores que verificam
se o sinal está acima ou abaixo de um nível de comparação pré-ajustado. Assim é
possível ident ificar se algum fenômeno de contato está ou não ocorrend o. Cada vez
que o sinal excede o nível de comparação pré-ajustado, um sinal é enviado para o
conector traseiro mostrado na Figura III.2. Esta saída pode ser utilizada para
informar a máquina ou o operador sobre o estado da grandeza que está sendo

monitorada. Pode-se ligar estas saídas ao controle da máquina ou a um sistema de
alarme ou separador de peças, dependendo da aplicação.
Para se ajustar o nível de comparação deve-se pressionar o botão "select" até
que o led ind icador do canal número 1 ou 2 acenda (led's 2 e 3 da Figura Ill. l ). Caso
esteja-se ajustando o canal número 1 deve-se mover o potenciômetro correspondente
(potenciômetro 5 na Figura III. 1). O ajuste do nivel de comparação deve ser
escolhido em função da sensibilidade que se deseja para o fenômeno que se está
monitorando .

Ligação das saídas

As saídas da unidade de medição fornecem múltiplas opções de ligação com a
máquina. No caso de se desejar fazer medições em intervalos de tempo específicos,
janelas de tempo podem ser utilizadas com o auxílio de temporizadores externos. As
saídas de relê podem ser modifi cadas internamente para se fecharem cada vez que o
ní vel de EA tlcar abaixo do nível de referência.

