
Resumo 

Esta dissertação tem por base um trabalho de investigação feito no «Laboratoire Central de 

l'Armement» (L. C. A.) e no «Office National pour Ia Recherche Aéronautique (O. N. E. R. A.» sob o 

patrocínio do «Institut Supérieur des Matériaux et de Ia Construction Mécanique (ISMCM).» Teve 

como tema o Estudo das Causas da Variação de Maquinabilidade dos Aços Estirados e podemos 

dividi-la em 4 partes:  

1 - o estudo da influência do limite elástico no corte dos metais. Para o efeito comparou-se o 

comportamento do metal cortado por buril a 0,010m/min com o seu comportamento num ensaio de 

compressão.  

2 - observação, pelos raios X, das orientações cristalográficas, privilegiadas resultantes do corte.  

3 - comparação entre os aços estirados e não estirados a 20 e 30m/min. de velocidade de corte  

4 - comparação entre os aços estirados e não estirados sob o ponto de vista do desgaste provocado 

nos buris. Tivemos que lançar mão de ensaios radioactivos para medir as perdas de peso daqueles 

porque a quantidade de material disponível era limitada.  

Este programa foi cumprido num prazo de 15 meses. Se por um lado pudemos dar uma resposta 

concludente às duas primeiras questões, já as razões verdadeiras das modificações, de 

comportamento no corte provocadas pelo estiramento não foram inteiramente desvendadas; 

conseguimos, no entanto, excluir algumas das causas prováveis. A limitação de tempo, que 

infelizmente nos foi imposta, não nos permitiu prosseguir este trabalho sob novos ângulos e 

nomeadamente atacar as causas prováveis da variação do mecanismo de desgaste numa escala 

mais fina, microscópica ou sub-microscópica. Não pudemos tão-pouco comparar os materiais 

estirados e não estirados numa gama de velocidades mais altas, já do domínio de emprego dos buris 

em carbureto. Tais ensaios, infelizmente, levariam a um consumo de aço excedendo as reservas 

disponíveis.  

A interpretação dos resultados obriga sempre a uma larga consulta dos trabalhos já publicados. 

Julgamos portanto útil fazer uma síntese desses conhecimentos que permitisse ao leitor seguir a série 

de considerações que acompanham a interpretação dos dados experimentais. Não nos preocupamos 

em divulgar conhecimentos, mas fomos mais longe, aprofundamos esse estudo para que nos fosse 

possível elaborar uma síntese final de tudo quanto se sabe sobre determinados assuntos que 

pudesse ser útil ao nível da investigação. No quadro desta dissertação esse estudo não foi exaustivo, 

certos capítulos relacionados com o corte dos metais não são tratados, mas frisamos mais uma vez 

que se trata primacialmente dum trabalho de investigação e que os restantes capítulos, que o 

completam, destinam-se a torná-lo mais coeso e independente. Assim, certos pontos importantes, 

como a influência dos líquidos lubrificantes, o papel das micro-estruturas na maquinabilidade ou os 

mecanismos de desgaste não são apresentados, os dois primeiros por não se relacionarem com o 

objectivo investigado e o terceiro para não dar a este trabalho uma extensão abusiva. Este último 



assunto, que foi por nós tratado com desenvolvimento à procura de elementos que explicassem 

eventualmente as diferenças de desgaste provocadas pelo estiramento foi alvo de uma publicação na 

revista de Engenharia (51). Apesar da consulta feita a numerosos autores não encontramos nenhum 

estudo directo ou mesmo qualquer alusão sobre a influência da modificação do estado físico dos aços 

nos mecanismos de desgaste dos buris.  


