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EMENTA
________________________________________________________________________________
Tecnologia dos processos de usinagem que empregam ferramentas de corte com cunhas cortantes de
geometria definida. Estudo empírico dos mecanismos de formação de cavacos e dos mecanismos de
desgaste. Apresentação dos materiais de ferramentas de corte. Estudo da influência do fluido de
corte sobre o processo de usinagem. Estudo dos critérios de usinabilidade e análise da usinabilidade
dos diferentes materiais de peça. Determinação econômica das condições de usinagem. Otimização
de operações de usinagem.
PROGRAMA
________________________________________________________________________________
1. Introdução e apresentação do programa da disciplina.
2. Precisão dimensional na fabricação, exigências à precisão, erros geométricos de fabricação,
rugosidade, revisão de aspectos de metrologia, instrumentos aplicados à fabricação.
3. Embasamento para a usinagem com ferramentas com cunha de geometria definida - a cunha de
corte, o processo de corte, solicitações da cunha de corte, desgaste de ferramentas de corte.
4. Materiais para ferramentas de corte e ferramentas de corte de geometria definida, retrospectiva
histórica dos materiais empregados para ferramentas de corte (materiais metálicos, metais-duros,
materiais cerâmicos, materiais superduros não-metálicos), configurações de ferramentas,
padronização de ferramentas de corte, preparação de ferramentas de corte, cuidados com
ferramentas de corte.
5. Fluidos lubri-refrigerantes, funções dos fluidos de corte, tipos de fluidos de corte, emprego
adequado de fluidos de corte, influência do fluido de corte sobre o processo de usinagem,
escolha de fluidos de corte.
6. Usinabilidade, definição de usinabilidade, critérios de usinabilidade (vida da ferramenta, forças na
usinagem, qualidade superficial, forma de cavacos), fatores influentes sobre a usinabilidade,
usinabilidade de materiais ferrosos em função do teor de carbono, influência dos demais
elementos de liga sobre a usinabilidade de ferrosos, usinabilidade de materiais ferrosos em
função dos tratamentos térmicos, exemplos de usinabilidade de diferentes materiais ferrosos,
usinabilidade de ligas de alumínio, usinabilidade de ligas de cobre, usinabilidade de ligas de
níquel, usinabilidade de ligas de cobalto, usinabilidade de ligas de titânio.
7. Determinação econômica de condições de usinagem, otimização das condições de usinagem,
limites tecnológicos das condições de corte, sistemas de monitoramento e controle de processos
de usinagem.
8. Aplicações práticas e estudo de casos de otimização de condições de usinagem e escolha de
máquinas-ferramentas.
9. Aula prática sobre usinagem.
10.
Testes a cada início de aula e prova de recuperação.
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