
                                                                                                                                                                                        

 

 

1 – Torneamento 

É o processo mecânico de usinagem destinada à obtenção de                                                         
superfícies de revolução com auxílio de uma ou mais ferramentas                                                 
monocortantes. 

Para tanto, a peça gira em torno de do eixo principal de rotação,                                                                        
e a ferramenta, simultaneamente desloca-se numa trajetória no                                                         
mesmo plano do referido eixo, figura1. 

 

2 – Ângulos da ferramenta de tornear 

As ferramentas possuem ângulos e superfícies em sua geometria de corte, que são de grande 
importância e constituem elementos fundamentais do seu rendimento e durabilidade, figuras 2 e 3. 

                                                             

 

3 – Secção do cavaco 

A secção do cavaco depende do                                                                                                              
avanço e da profundidade de corte.  

 

A rugosidade da superfície usinada da peça depende da relação adequada entre o avanço (a) e o 
raio (r) da ponta da ferramenta. 

Quanto menor o avanço, menor será a rugosidade da superfície                                                               
da peça e maior será o tempo de vida útil da ferramenta. Quanto                                                                    
maior o raio da ponta, menor a rugosidade menor a rugosidade,                                                                          
maior a dissipação de calor e maior a vida da ferramenta.                                                                 
Recomenda-se a seguinte relação: 

 

S = a . p 

Sendo: 

a - avanço 

p - profundidade 

 

 

r = 4 . a 

Sendo: 

r – raio 

a - avanço 
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Na produção seriada, através de torneamento, tanto a profundidade de                                                                                         
corte (p) como o avanço (a) devem ser cuidadosamente escolhidos, pois a                                                                                   
pressão específica de corte depende também da relação entre esses dois                                                                                  
parâmetros. É recomendada uma profundidade que obedeça à relação. 

Cálculo da rotação do torno 

 

 

Velocidade de corte (Vc) para torno (em metros por minuto) (Figura 4) 

 

Figura 4 – Tabela de Velocidade de corte para torno mecânico 

 

Força específica de corte ks 

A força de corte (Fc), (Figura 5), necessária para usinar uma peça,                                                        
não só depende da secção do cavaco, mas também do material a                                                       
ser usinado, ou seja, da resistência do material. 

Através de experiências, foi medida a força de corte por 1 mm2 de                                                        
secção de vários materiais e se convencionou chamar de força es-                                                        
pecífica de corte Ks em N/mm2 de secção. 

Esse valor Ks varia também em função da espessura (h) do cavaco,                                                
(Figura 6), que exerce grande influência na sua formação. A espes-                                                       
sura (h) do cavaco deve ser calculada para que se possa consultar                                                                       
a tabela e extrair os valores de ks  em função do material.   

 

Força de Corte (Fc) 

A força de corte (Fc) depende: 

- do material a ser usinado (ks); 

- da secção do cavaco (s). 

P = (3 a 8) . a 

Sendo: 

P – profundidade 

a - avanço 

 

n = rotação 

Vc = Velocidades de corte 

d = diâmetro 

 

 

 

 



 

Fc= s . Ks 

 

 

 

Potência de corte (Pc) 

     

 

Potência induzida 

        

 

 

Rendimento 

Uma máquina sempre exige uma potência induzida (Pin)                                                                     
maior do que a potência efetiva (Pef) na ferramenta                                                                               
Figura 7, a diferença entre essas duas potências é a perda                                                                     
por atrito e calor entre os componentes da máquina.                                                                                    
A potência efetiva (Pef) é sempre menor que a potência                                                                              
induzida (Pin).      

                                                

 

 

Tempo de corte   

          

 

 

                  

Pc = Potência de corte [W] 

Fc = Força de corte [N] 

Vc = Velocidades de corte [m/min] 

60 = Transformação de minuto para segundo 

 

 

s = a . p [mm2] 

Ks [N/mm2] 

Fc = [N] 

 

 

Tc = Tempo de corte [min] 

L = Comprimento a ser usinado [mm] 

i = Número de passadas da ferramenta 

a = Avanço [mm] 

n = Rotação [rpm] 

Pin = Potência induzida [W] 

Pc = Potência de corte [W] 

η= Rendimento 

 


