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Resumo: Este projeto visa estudar o desempenho de insertos cerâmicos (Carbeto de Tungstênio-WC-TiC-Co, 

Nitretos de Silício-Si3N4, e outros) e metálicos revestidos com filmes de diamante micro e nanocristalino para 

aplicação na indústria em processos de usinagem a seco. Atualmente, a indústria da usinagem vem empregando 

cada vez mais equipamentos de alta precisão e desempenho. Em sua maioria, tais equipamentos exigem o uso 

excessivo de fluido de corte para que se tenha uma usinagem de alta produtividade e/ou eficiência. Os fluidos de 

corte são empregados na indústria com propósito de lubrificar, refrigerar e em alguns casos proteger contra a 

oxidação a região de usinagem. Por outro lado, o fluido aumenta e muito os custos da produção, além de inviabilizar 

o reaproveitamento do cavaco gerado no processo de usinagem, devido à sua contaminação. Outro aspecto negativo 

do uso do fluido de corte é a sua nocividade, sendo que grande parte dos fluidos possui componentes que podem 

causar, além do impacto ambiental, doenças ao ser humano. O revestimento dessas ferramentas com o diamante 

CVD, não só permitirá maior produtividade, como poderia eliminar o uso do fluido de corte. Outro importantíssimo 

aspecto no processo de revestimento com o diamante CVD será o aumento significativo na vida útil das ferramentas.  
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1. INTRODUÇÃO  

No âmbito do setor de usinagem, o surgimento de novas tecnologias tem proporcionado 

melhorias no processo, como por exemplo, o aumento na velocidade de corte de materiais com 

dureza elevada. Na seleção de ferramentas, existe uma série de fatores para a sua utilização, 

como a microestrutura do material a ser usinado, dureza, tipo de cavaco e o próprio processo de 

usinagem. Um dos maiores problemas encontrado nos processos de usinagens, reside no 

desempenho e na vida útil das ferramentas de corte. A combinação destas duas propriedades 

eleva o preço das ferramentas/insertos de maneira significativa. Com o intuito de melhor tanto 

o desempenho quanto a vida útil, neste trabalho estudou-se o revestimento de insertos de 

usinagem com filmes de diamante CVD. A técnica que foi usada para o revestimento dos 

insertos com filmes de diamante CVD foi a deposição química na fase vapor auxiliada por 

filamento quente (HFCVD – Hot Filament Chemical Vapor  

Depositon)[1].  

Diversos tipos de substrato metálicos e não metálicos têm sido empregados na síntese de 

filmes finos de diamante CVD, para a obtenção de ferramentas. Para os substratos não metálicos 

encontram-se os cerâmicos à base de nitreto de silício (Si3N4)[2] e de zircônia[3], além de alguns 

sinterizados a base de carbeto de silício (SiC). Já para os substratos metálicos destacam-se os de 

caráter refratário, merecendo destaque as ligas de carbeto de tungstênio sinterizado por cobalto 

(WC –TiC – Co)[4].  

 Os revestimentos das ligas de carbeto de tungstênio têm despertado grandes interesses, 

principalmente pelos fabricantes de ferramentas de corte para aplicação industrial; já que as 

propriedades intrínsecas desse substrato aliadas às excelentes propriedades do diamante CVD 



têm permitido a confecção de ferramentas de corte, com ganhos significativos nas taxas de 

remoção de cavacos e velocidades de usinagem, chegando a níveis até cinco vezes maiores do 

alcançado pelas não revestidas. O objetivo principal, deste projeto foi estudar o revestimento 

destes insertos de usinagem com filmes de diamante CVD micro (DMC) e nanocristalino (DNC) 

para aplicação na indústria metal-mecânica, levando em consideração os diferentes substratos.  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 As ferramentas (insertos) que foi empregada neste trabalho, tanto as cerâmicas quanto 

as metálicas foram adquiridas comercialmente dos principais fabricantes e/ou fornecedores no 

Brasil. Estes insertos foram caracterizados e posteriormente enviados ao laboratório DIMARE 

em São José dos Campos, para posterior revestimento com os filmes de diamante CVD a partir 

de um reator de HFCVD.  
2.1 O Processo de HFCVD  

  Os parâmetros usados para a deposição de diamante DMC foram os seguintes:  

• Fluxo total de 100sccm  

• 98% de H2  

• 2% de CH4  

• Temperatura do filamento – 1800°C  

 Para o caso dos crescimentos dos filmes de diamante nanocristalino o fluxo total também foi 

de 100sccm, porém haverá a adição do gás Argônio; observando as seguintes proporções do 

fluxo. A saber, 75% de Ar, 24.5% de H2 e 0.5% de CH4. A taxa de deposição do filme NCD é 

da ordem de 200nm/h; enquanto que nas condições dos filmes DMC é da ordem de 1µm/hrs. 

Conhecendo estes parâmetros foi possível estabelecer a espessura dos filmes sobre os 

substratos, tanto cerâmico quanto metálico. O tempo padrão de deposição usado neste projeto 

foi de 2h de deposição tanto para o DMC quanto para o NCD.  

2.2 Ensaios de Usinagens  

 Os ensaios de usinagens foram feitos usando um torno mecânico universal da marca Nardini 

modelo ND-325, aplicando alguns parâmetros pré-estabelecidos para esse tipo de teste. Os 

parâmetros principais a serem observados nestes tipos de testes são:   

• Velocidade de Corte – 250 m/min;  

• Taxa de avanço –  0.01 mm/rev  

• Profundidade de corte – 0.5 mm  

 Os critérios adotados neste tipo de ensaios são baseados na norma ISO 3685/1993 que 

estabelece o desgaste máximo da aresta de corte para ferramentas usadas em torneamento. O 

corpo de prova usando nos testes de usinagens foram pistões feitos de ligas de Alumínio 12%Si, 

cuja classificação ISO é a 4047A. Este é um tipo de material bastante abrasivo, o que justificou 

o seu uso nestes testes.  

2.3 Caracterizações das amostras  

 Na execução deste trabalho, três técnicas de caracterização foram fundamentais para o 

seu desenvolvimento. A principal delas foi a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). As 

outras duas técnicas utilizadas foram a Espectroscopia de Espalhamento Raman e a Difração de 

Raios-X.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Como discutido anteriormente, o substrato base para os testes de usinagem foram pistões 

feitos de liga de Alumínio/Silício. A Figura 2 mostra o raio-x feito em uma amostra preparada 

para a analise. Pode se observar que todos os picos são característicos da liga AlSi.  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1– Difratograma de Raio-x dos pistões  

 Assim como foi necessário a caracterização inicial do corpo de prova, fez-se necessário 

também a caracterização das ferramentas usadas nos testes. A Figura 2 mostra uma imagem 

MEV da estrutura do inserto de Nitreto de Silício (Si3N4). Para essa analise foi necessário realizar 

um corte transversal em um dos insertos, para que com isso fosse possível observar diretamente 

a estrutura.  

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Imagem MEV do substrato de Nitreto de Silício (Si3N4).  

Os poros observados na Figura 2 são típicos deste tipo de material. De certa forma esses 

pequenos poros até facilitam o “ancoramento” do filme de diamante depositado sobre a 

superfície. Os resultados dos ensaios de usinagens são apresentados na Figura 3. Neste teste foi 

observado o desgaste da aresta de corte por crateramento. Os ensaios foram feitos em períodos 

intervalares medindo-se a forma e tamanho da cratera a cada 5min de usinagem. Há que se 

considerar que não foi usado nenhum tipo de lubrificante/refrigerante liquido durante todo o 

ensaio de usinagem.  

 Pelo gráfico da Figura 3 pode se observar que já nos primeiro 5min de ensaio, o inserto 

sem revestimento (linha vermelha) apresenta um desgaste significativo. Algo da ordem de 

40µm. Por outro lado, o inserto revestido com o diamante DNC somente começa apresenta 

desgaste semelhante (46µm), depois de transcorrido 25min de ensaios. Ainda com relação a 

ferramenta sem revestimento nota-se que entre 60 e 70min a um crateramento abrupto(~100µm) 

na aresta. Isto pode está relacionado à quebra da aresta de corte. O que se observa no inserto 

revestido é que houve um desgaste “uniforme” ao longo de todo o ensaio de usinagem.  



  
Figura 3 – Ensaio de usinagem em Torno Mecânico Universal  

 Outro ponto positivo do inserto revestido em relação ao sem revestimento, foi o 

acabamento da peça usinada. Ao final do ensaio foi possível constatar que a superfície usinada 

com a ferramenta revestida apresentava um melhor acabamento.  

4. CONCLUSÃO  

 A partir das analises/estudos feitos neste trabalho pode afirma que o processo de 

revestimento de insertos com diamante CVD, através da técnica de HFCVD é viável do ponto 

de vista tecnológico. Os ensaios de usinagem mostram um ganho na vida útil (ainda que sutil) 

da ferramenta que merecem ser levado em consideração; não menos importante foi à melhora 

no acabamento da peça usinada, frente às ferramentas sem revestimento. Neste ponto a 

superfície usinada com o inserto revestido apresentou nitidamente uma menor rugosidade. 

Podemos afirma que a deposição de um filme de diamante DNC com espessura média de 2µm, 

é suficiente para eliminar o uso de fluido refrigerante do processo de usinagem e proporcionar 

um melhor desempenho.  

 De posse destes resultados, há que sugerir um estudo mais aprofundado no que diz 

respeito à espessura do filme de diamante depositado sobre os insertos e tentar estabelecer uma 

relação entre a espessura do filme e o desempenho da ferramenta.  
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