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Introdução

As ligas à base de níquel, ligas ferro-níquel e à base de cobalto são
chamadas de superligas e possuem excelentes propriedades mecânicas em
elevadas temperaturas (mantêm rigidez, resistência e estabilidade dimensional
em temperaturas entre 800°C a 1000°C) (MANKINS e LAMB, 1990; GROOVER,
2010). A Fig. 1 apresenta algumas regiões dos motores a jato e os materiais
comumente utilizados.

(a) (b)
Figura 1 - Componentes básicos de um motor aeronáutico (a) e sua composição (b).

Fonte: Adaptado de (a) SHAIKH, 2018 e Adaptado de (b) OKURA, 2015.
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Dentro das ligas à base de níquel, destaca-se o uso do Inconel 625 para o
setor aeroespacial. Isso se deve principalmente às suas propriedades: alta
resistência à tração, fluência e ruptura, resistência à fadiga térmica, resistência à
oxidação, além de sua relativa facilidade de fabricação. Destaca-se sua
capacidade anticorrosiva que permanece no material quando submetido a
amplas faixas de temperaturas e pressões. Por conta disso, na indústria
aeronáutica, a liga é utilizada para a fabricação de motores, sistemas de dutos
das aeronaves, etc. As propriedades mecânicas e de resistência à corrosão, tão
desejáveis quando na aplicação dessas ligas, se tornam um grande desafio para
a transformação da matéria-prima em componentes finais.

Um dos processos de transformação mais utilizados e que envolve a
remoção de material é a usinagem. De acordo com a ABNT NBR 6175 de 2015, é
o processo mecânico que, mediante a remoção do cavaco por determinada
ferramenta, visa conferir a uma peça a forma, as dimensões ou o acabamento
especificado, ou ainda uma combinação qualquer destes três itens.

O Inconel 625 faz parte do chamado grupo D das ligas à base de níquel.
Este grupo subdivide-se ainda no subgrupo D-1 que contém as ligas na
condição não envelhecida e o subgrupo D-2 apresenta as ligas do grupo D-1
após serem endurecidas por envelhecimento além de várias outras ligas. De
forma geral, as ligas do grupo D são caracterizadas por terem alta dureza,
principalmente na condição de envelhecimento. As Figs. 2 e 3 apresentam
parâmetros de usinagem comumente indicados para os subgrupos D-1 e D-2.

Fig 2 - Avanço da ferramenta recomendado
para ligas de níquel (Fonte: Adaptado de
MAGRI, 2015).

Figura 3 - Velocidades de corte
recomendadas para ligas de níquel (Fonte:
Adaptado de MAGRI, 2015).
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Com base nas características da Liga 625, apresentadas pela bibliografia,
foi possível encontrar relações de dependência associadas ao acabamento
superficial desse tipo de material e os parâmetros de usinagem. Tomados como
referência os valores descritos nas Figs. 2 e 3, pode-se comparar a rugosidade
obtida na peça usinada quando alterados esses valores, pois são identificados
pela literatura como sugestão para obtenção de uma boa usinagem para a liga
estudada.

Materiais e Métodos

Para os ensaios de torneamento serão utilizados corpos de prova da liga
de níquel Inconel 625, com diâmetro de 76,2 mm e comprimento médio de 140
mm. A composição química é mostrada na Tab. 1 a seguir:

Tabela 1 - Composição química do Inconel 625 (Fonte: Certificado Villares Metals).

Ni Cr Fe Cu Al Mo Ti Nb

65,40 20,33 2,18 0,05 0,15 8,10 0,19 3,34

A matriz experimental (Tab. 2) adota valores relativamente diferentes dos
presentes nas Figs. 2 e 3, porém mantendo-se as variáveis velocidade de corte
(vc) e avanço (f). Assim, propõe-se:

Tabela 2 - Matriz experimental fatorial completa 2^2.

Condição vc [m/min] f [mm/rev]

1 50 0,1

2 50 0,08

3 75 0,1

4 75 0,08

Cada condição de usinagem será repetida ao menos 1 vez.
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Os ensaios de usinagem serão realizados no laboratório FABLAB da
Faculdade de Ciências Aplicadas, que dispõe de um torno CNC Quazar,
modelo SE-4610, de 7,5 kW de potência e capacidade de rotação de eixo-árvore
de 4000 RPM. Serão utilizados o porta-ferramentas PCLNR 2525 M12 e insertos
CNMG 120408 (classe ISO S20).

A usinagem será realizada por meio de passes longitudinais até que o
desgaste de flanco (VB) alcance 0,3 mm. Periodicamente serão medidas a
rugosidade superficial da peça por meio de rugosímetro de contato.

Resultados e Discussão

Os resultados ainda não foram concluídos até a presente data. Justifica-se
o atraso pelo pedido de exoneração de funções do técnico do laboratório
durante a pandemia.

Assim, apresenta-se uma prévia dos resultados esperados:
● O parâmetro que mais afeta a vida da ferramenta é a velocidade de corte.

Quanto mais elevada, menor será a vida útil da ferramenta, uma vez que
as altas temperaturas de usinagem provocadas pela velocidade de corte
favorecem os mecanismos de desgaste;

● A velocidade de corte é considerada relativamente baixa (quando
comparada às utilizadas em outros materiais). Apesar do uso de fluido
de usinagem com ação refrigerante, este não foi capaz de promover
aumento significativo da vida até um ponto comercialmente aceitável
(cerca de 15 minutos de corte);

● O parâmetro que mais afeta o acabamento superficial é o avanço. Quanto
maior o avanço, pior é o acabamento superficial devido ao efeito
geométrico da combinação entre este parâmetro e o raio de ponta da
ferramenta.

Conclusões

As conclusões serão apresentadas na versão final do trabalho, no pôster do
XXX Congresso de Iniciação Científica.
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