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Resumo: Neste projeto estudou-se a integridade 

superficial do aço SAE 52100, buscando obter a 

correlação entre a variação da dureza do material e a 

influência dos parâmetros de usinagem. Com o auxilio 

do software Statistica, realizou-se o planejamento 

experimental (DOE), central composto, com três 

variáveis independentes e em dois níveis e avaliadas as 

respostas, forças de usinagem, rugosidade e tensão 

residual. 

 

1. Introdução 
O processo de torneamento de aços endurecidos é 

definido para durezas acima de 50 HRC. O sucesso do 

processo obriga a utilização de máquinas robustas para 

suportarem elevados os esforços e ferramentas especiais 

como CBN ou Cerâmica para suportarem as elevadas 

taxas de temperaturas geradas durante a usinagem [2].  

Devido a elevada dureza e resistência mecânica 

destes materiais, elevados esforços de compressão são 

gerados na interface ponta da ferramenta com a 

superfície do material usinado. A interação das forças 

de usinagem, as deformações plásticas e as temperaturas 

desenvolvidas durante o torneamento geram tensões 

residuais na superfície. Estas tensões, sendo 

compressivas, trazem reais benefícios ao material 

usinado, como a melhora da sua resistência à fadiga [1]. 

Outros benefícios obtidos devido ao processo são a 

possiblidade da substituição do processo de retificação e 

o descarte do fluido refrigerante, a redução de custos e o 

aumento do valor agregado ao produto [3]. 

 

2. Metodologia 
Os experimentos foram realizados segundo um 

planejamento central composto com três variáveis 

independentes em dois níveis e seis réplicas centrais, 

conforme mostrado na Tabela I. Inicialmente, os corpos 

de prova foram medidos, identificados e agrupados em 

relação a sua dureza. Em seguida, realizou-se a 

usinagem das peças e a coleta dos dados dos esforços 

gerados, através de um transdutor tri-axial piezoelétrico.  

Finalmente foram medidas as rugosidades e as tensões 

residuais via difração de raios-x dos corpos de prova.  

Munido destes dados fez-se o tratamento dos dados 

experimentais com o auxilio do software Statistica. 

 

Tabela I – Planejamento experimental 

Material do corpo de prova: SAE 52100 

Dureza dos corpos de prova: 62,59,53,44 ± 2,00 HRC 

Usinagem a seco 

Velocidade de corte: 120 a 200 m/min. 

Avanço: 0,05 a 0,2 mm/rot. 

Profundidade de corte: 0,1 a 0,2 mm  

Forças de usinagem, rugosidade e tensão residual. 

 

 
Figura 1 – Torneamento duro. 

Fonte: Portal da usinagem-2013. 

 

3. Conclusão 
 O torneamento se mostrou um processo que 

pode substituir o processo de retificação. 

 O avanço foi o parâmetro de maior influencia 

em relação a rugosidade e a tensão residual. 

 Com avanços abaixo de 0,05 mm/rotação, 

independentemente da velocidade e da 

profundidade de corte, rugosidades médias de 

0,34±0,15 µm podem ser obtidas, valores 

compatíveis com o processo de retificação.  

 A força de penetração foi a de menor valor 

dentre as componentes da força de usinagem. 

 Tensões residuais de compressão foram obtidas 

na faixa de -100 a -850 MPa. 

 Observou-se que para o material pesquisado, 

entre as durezas de 53 a 59 HRc, as tensões 

residuais obtidas foram todas compressivas no 

domínio experimental estabelecido. 
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