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RESUMO 
 

As ferramentas cerâmicas apresentam perspectiva de crescimento de aplicação no 

mercado de usinagem, devido à alta dureza, resistência à abrasão, e usinagem sem 

fluido de corte, sendo candidatas à aplicação no torneamento de ferro fundido e 

superligas de níquel. O objetivo do trabalho foi o desenvolvimento de insertos 

cerâmicos à base de Si3N4, caracterização das propriedades físicas e mecânicas, 

transformação em ferramentas de corte e posterior revestimento utilizando 

deposição de AlCrN pelo método PVD. As caracterizações do revestimento foram 

realizadas com uso de perfilômetro óptico, DRX, AFM e microdurômetro. Os 

resultados mostraram que a ferramenta apresentou tenacidade a fratura de 6,43 

MPa.m1/2 e dureza de 16 GPa, com posterior dureza de 31 GPa (AlCrN). Os testes 

de torneamento mostraram uma melhoria na rugosidade da peça em relação aos 

testes com ferramenta sem recobrimento. Possivelmente este fato está relacionado 

com a dureza, rugosidade e topografia do AlCrN. 

 

Palavras-Chave: AlCrN, ferramenta cerâmica, propriedades mecânicas, 

revestimento 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 Atualmente, com o avanço da economia mundial e aumento do consumo, as 

indústrias têm apresentado uma necessidade de aumento do volume de produção 

de seus produtos. Os processos de manufaturas são grandes responsáveis pelo 

custo final dos produtos, sendo que estes devem apresentar eficiência em suas 

especificações de projetos. Dentre os processos de manufatura a usinagem 

consome bilhões de dólares, estima-se que mais de 100 bilhões de dólares são 

gastos anualmente, e que esse total poderia ser reduzido em 20 % se fossem 

escolhidas as condições e a ferramenta adequadas. Grande parte dos valores 

gastos nos processos de usinagem é atribuído às ferramentas e aos tempos 

improdutivos, sendo assim, pequenas melhorias nos processos de usinagem podem 

significar importante economia no processo. Os mais altos custos de usinagem 

estão nas indústrias que produzem tecnologia de ponta (aeronáuticas, aeroespacial, 

automobilística, petroquímica e outras), pela necessidade do uso de ligas resistentes 

ao calor. Na manufatura desses materiais é necessário à utilização de ferramentas 

de corte especificas como: CBN, ferramentas revestidas e outras que possuem 

elevada resistência ao desgaste e dureza à quente [1]. Porém, o alto custo dessas 

ferramentas tem feito as indústrias buscarem rotas alternativas, que possam 

promover redução de custos e melhoria da competitividade.  

 Os materiais utilizados na fabricação de ferramentas cerâmicas apresentam 

importantes propriedades como: (a) alta dureza, (b) ausência de reação química 

com o material a ser usinado, (c) propriedades mecânicas estáveis em altas 

temperaturas, e (d) ausência de falha durante o processo de usinagem. As 

ferramentas cerâmicas geralmente apresentam propriedades superiores nos itens de 

(a) a (c), e sua fragilidade durante a usinagem pode ser melhorada com a adição de 

aditivos. Entretanto, parte do mercado de ferramentas de corte permanece ocupado 

por ferramentas de metal duro, aço rápido e os cermets. O baixo percentual de 

mercado das ferramentas cerâmicas claramente é devido ao seu alto custo e sua 

fragilidade [2]. 

 Recentemente, testes realizados no ferro fundido cinzento e vermicular 

comprovam os avanços alcançados pelas ferramentas cerâmicas à base de Si3N4. 

Isso se deve ao recente avanço alcançado pelos pesquisadores nas combinações 
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de propriedades, como resistência mecânica a altas temperaturas, resistência a 

ataque químico, leveza, etc [3]. 

 A criação de novas leis ambientais tem impedido, em grande parte, a 

flexibilidade no uso de fluidos de corte. De uma forma geral, os fluidos de corte ainda 

não podem ser considerados totalmente inofensivos ao meio ambiente. Os custos 

associados estão estimados em bilhões de dólares ao ano e a sua eliminação pode 

representar um significante incentivo econômico. Então, a usinagem à seco parece 

ser, em médio prazo, uma escolha viável [4]. 

Dentre os fatores que afetam a rugosidade de uma peça torneada estão: os 

parâmetros do processo (velocidade de corte, avanço, etc.), atrito na região de corte, 

vibrações, variação da força de corte, dureza da peça, material da ferramenta e 

rugosidade e geometria da aresta de corte [5]. A influência da rugosidade da aresta 

de corte na rugosidade da peça será aqui avaliada. 

Neste trabalho são apresentados o desenvolvimento de ferramenta à base de 

Si3N4, utilizando como aditivos Al2O3 e CeO2, com objetivos de reduzir o custo do 

inserto e aumentar a tenacidade à fratura, assim como, o recobrimento com filme de 

AlCrN para aumento de dureza superficial. Também foram realizados testes de 

usinagem em peça de ferro fundido. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 A ferramenta cerâmica foi obtida através da mistura de pós na composição de 

79% peso Si3N4-13,30% peso Al2O3 e 7,7% peso CeO2, com tamanho de partículas 

variando de 0,48 a 0,72 µm, com misturação ao álcool etílico e homogeneização por 

4h, seguido de secagem em estufa a 120oC. Em seguida foi feito peneiramento e 

prensagem uniaxial e isostática no formato 16,36 x 16,36 x 7,50 mm. As amostras a 

verde foram sinterizadas a 1850 oC, com patamar de 2h e taxa de aquecimento de 

20 oC/min. Após sinterização os insertos foram retificados na geometria final de 

acordo com a norma ISO 1832. Os insertos em sua geometria final 12,7 x 12,7 

x4,7mm foram caracterizados quanto a densidade pelo principio de Archimedes, 

difração de raios-X convencional e em ângulo rasante (identificação da fase do filme 

fino depositado), e propriedades mecânicas utilizando o método de indentação 

Vickers. Para avaliar a rugosidade média aritmética e a topografia da superfície das 

amostras de Si3N4, sem e com recobrimento de AlCrN, foi utilizado o perfilômetro 
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óptico de marca VEECO e modelo WYKO NT1100. As análises de microscopia de 

força atômica das amostras foram realizadas em microscópio da marca VEECO e 

modelo Multimode V com o objetivo de avaliar a morfologia dos grãos de AlCrN 

depositados. As ferramentas foram submetidas ao revestimento de AlCrN pelo 

processo de deposição por Arco Catódico auxiliado por Plasma, utilizando “targets” 

de AlCrN em uma atmosfera de Nitrogênio, onde os íons criados no plasma são 

depositados e simultaneamente bombardeados por Argônio. 

Após caracterizações física e mecânica da ferramenta sem e com revestimento, 

as mesmas foram submetidas a teste de usinagem à seco (ambientalmente correto), 

com base na literatura, para possíveis analises comparativas. Foram realizados 

testes de torneamento em uma barra de ferro fundido cinzento com dureza de 205 

HB e dimensões de 101 mm de diâmetro e de 300 mm de comprimento, utilizando 

as condições de corte de: Vc=300m/min, ap=1,00 mm e f=0,32 mm/rot constante. Os 

resultados do teste de torneamento foram analisados quanto à rugosidade 

superficial da peça, medido por rugosímetro da marca Mitutoyo. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Propriedades físicas e mecânicas da ferramenta 
 
 Os resultados obtidos mostram que as ferramentas apresentaram valores de 

perda de massa inferiores a 3,5%. A densidade relativa da composição foi de 

98,34% D.T., tenacidade a fratura de 6,43 MPa.m1/2, dureza de 16 GPa e 

predominância da fase β-Si3N4 de acordo com o difratograma da Fig. 1(a). Sendo 

assim, pode-se dizer que os parâmetros de sinterização utilizados foram eficientes 

na obtenção de cerâmicas densas, com alta tenacidade à fratura e dureza e fase β-

Si3N4. Podemos observar que o uso de Al2O3-CeO2 promoveu a predominância da 

fase β-Si3N4, e os valores de tenacidade a fratura e dureza são característicos da 

presença desta fase [6]. A Fig. 1(b) apresenta o difratograma de raios X, obtido com 

incidência de feixe rasante, do filme depositado. Observou-se a presença da fase 

AlCrN. A deposição do revestimento quase que dobrou o valor de dureza da 

ferramenta de 16 GPa (Si3N4) para 31 GPa (AlCrN). 
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Figura 1- Difratogramas da: ferramenta de β-Si3N4 (a) e do filme de AlCrN (b). 

 
3.2. Análise da topografia da ferramenta antes e após revestimento 
 
 A Fig.2(a) apresenta a imagem, de perfilômetro óptico, de amostra de β-Si3N4 

após processo de retificação, onde podem-se observar as ranhuras deixadas pelos 

rebolos de diamantes utilizados no processo (a seta indica o sentido da ranhura). É 

importante lembrar que essas ranhuras podem agir como concentradores de 

tensões durante o processo de usinagem, favorecendo a quebra da ferramenta. A 

Fig. 2(b) apresenta a imagem em perfilômetro óptico da amostra recoberta com filme 

de AlCrN. Pode-se observar que após o recobrimento, essas ranhuras apresentam 

picos e os vales menos intensos. A rugosidade média aritmética (Ra) para a amostra 

sem recobrimento foi de 428 ± 13 nm, e para a amostra com recobrimento de AlCrN 

foi de 323 ± 12 nm. Estes resultados comprovam que a amostra após recobrimento 

apresenta superfície mais lisa. 

   
Fig. 2. Imagens de perfilômetro óptico da ferramenta de β-Si3N4: (a) retificada e (b) 

recoberta com AlCrN. 

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

1684

1684



A Fig. 3(a) apresenta a topografia da superfície da ferramenta de β-Si3N4 sem 

recobrimento, mostrando claramente a presença de ranhuras provenientes do 

processo de retificação (a seta indica o sentido da ranhura). A Fig. 3(b) apresenta a 

topografia da ferramenta de β-Si3N4 após o recobrimento com filme de AlCrN. Pode-

se observar que os grãos de AlCrN apresentam formato arredondado e diâmetro 

equivalente médio de aproximadamente 1 µm. 

 

  
Fig. 2. Imagens de AFM da superfície da ferramenta de β-Si3N4: (a) retificada e (b) 

recoberta com AlCrN. 

 

3.3. Testes de usinagem 
 O estudo da rugosidade no torneamento do ferro fundido cinzento foi 

realizado com objetivo de testar o desempenho da ferramenta revestida com AlCrN, 

e comparar com recente trabalho dos autores [6]. Os parâmetros de usinagem 

utilizados nesse trabalho permitiu observar que a rugosidade da peça diminuiu com 

o uso da ferramenta revestida com AlCrN em comparação com a ferramenta sem 

revestimento. Esses resultados são devido a distribuição homogênea do 

revestimento de AlCrN sobre a superfície da ferramenta, aumento da dureza, 

distribuição de picos e vales em escala nanométrica, e da aparente superfície de 

“dente de serra” da aresta de corte, que melhora o corte e reduz a rugosidade pelo 

processo de ciclagem de absorção e liberação de grafite na interface 

ferramenta/peça. Nesses testes ficou evidente que a aresta de corte “imprime” na 

superfície da peça a sua característica topográfica e assim promove uma menor 

rugosidade superficial devido à característica do revestimento. Podemos afirmar que 

a ferramenta revestida com AlCrN produz melhor acabamento superficial da peça 

com Ra sempre abaixo de 2,5 μm (classe N8), de forma decrescente ao longo do 

(a) 
(b)
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tempo. Quanto ao desgaste da aresta de corte não foi observado para o 

comprimento de corte final de 3703 m, sendo observado somente uma pequena 

região polida na aresta de corte que pode ser caracterizado pela adesão de grafite 

nesta área. 
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Fig. 3. Rugosidade da peça versus comprimento de corte, para ferramentas de β-

Si3N4: (a) sem revestimento e (b) recoberta com AlCrN. 

 
CONCLUSÕES 
 
 Conclui-se que, com a metodologia experimental utilizada, foi possível o 

desenvolvimento de ferramentas cerâmicas de β-Si3N4 com Al2O3 e CeO2 como 

aditivos, com posterior revestimento de AlCrN. Estes aditivos promoveram a 

obtenção de ferramentas com alta tenacidade à fratura, além de possibilitar a 

redução no custo final do inserto. O revestimento de AlCrN promoveu grande 

aumento de dureza superficial se comparado à ferramenta sem revestimento. Os 

resultados obtidos nos testes preliminares de usinagem mostraram que o 

revestimento da ferramenta foi eficiente (não apresentou trincas ou delaminação 

após usinagem) e apresenta adequação ao processo de torneamento do ferro 

fundido cinzento, sendo possível também estudo posterior em outros materiais. Além 

disso, o filme de AlCrN promoveu uma redução na rugosidade da peça quando 

comparado ao inserto sem revestimento. 
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Development and characterization of AlCrN coated Si3N4 ceramic cutting tool 

 
Ceramic cutting tools are showing a growing market perspective in terms of 

application on machining operations due to their high hardness, wear resistance, and 

machining without a cutting fluid, therefore are good candidates for cast iron and 

Nickel superalloys machining. The objective of the present paper was the 

development of Si3N4 based ceramic cutting insert, characterization of its physical 

and mechanical properties, and subsequent coating with AlCrN using a PVD method. 

The characterization of the coating was made using an optical profiler, XRD, AFM 

and microhardness tester. The results showed that the tool presented a fracture 

toughness of 6,43 MPa.m1/2 and hardness of 16 GPa. The hardness reached 31 GPa 

after coating. The machining tests showed an improvement on workpiece roughness 

when machining with coated insert, in comparison with the uncoated cutting tool. 

Probably this fact is related to hardness, roughness and topography of AlCrN. 

 
KEY-WORDS: AlCrN, ceramic cutting tool, mechanical properties, coating. 

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

1687

1687


