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Resumo 

 

Este trabalho teve como objectivo o desenvolvimento e o acompanhamento do 

processo de fabrico de ferramentas de corte de diamante policristalino utilizadas na 

maquinagem de madeira e seus derivados. Pretendeu-se comparar alguns tipos de 

diamante policristalino de fornecedores diferentes, para uma dada aplicação, de 

modo a optimizar o rendimento das ferramentas diamantadas fabricadas na 

FREZITE. 

A comparação foi estabelecida entre tipos de diamante policristalino da ELEMENT 

SIX, que é o principal fornecedor de diamante da FREZITE, e da ILJIN. Mais 

especificamente, foram estabelecidas comparações entre o CTB010 (da ELEMENT 

SIX) e o CMW (da ILJIN) e, numa segunda fase, entre o CTH025 (da ELEMENT 

SIX) e o CLX-II (da ILJIN). 

As ferramentas com o diamante ILJIN foram fabricadas durante a realização deste 

trabalho, tendo sido comparado o seu desempenho com o de ferramentas de 

clientes contendo diamante da ELEMENT SIX, que já se encontravam em operação. 

Foi feita uma análise comparativa tendo em conta quatro aspectos: microestrutura, 

duração da operação de afiamento por electroerosão, qualidade superficial após 

afiamento e durabilidade de cada ferramenta. 

Foi ainda estudada a variação de parâmetros duma máquina de electroerosão 

utilizada no afiamento duma ferramenta de corte com o diamante policristalino mais 

utilizado na FREZITE, o CTB010, para tentar relacionar o efeito dessas alterações 

com a qualidade da aresta de corte após afiamento e com o tempo de trabalho da 

máquina de electroerosão.  

 

 

Abstract 

 

The aim of this work was the development and monitoring of polycrystalline diamond 

tools for wood and engineered wood cutting. It was pretended to compare different 

types of polycrystalline diamond from different suppliers for a determined application 

in a way that it could be possible to optimize the yield of the diamond tools fabricated 

by FREZITE. 



II 

The comparison was established between different types of polycrystalline diamond 

from ELEMENT SIX, which is the main supplier for FREZITE, and different types of 

polycrystalline diamond from ILJIN. Specifically, the comparisons were established 

between CTB010 (ELEMENT SIX) and CMW (ILJIN), and, in a second test, between 

CTH025 (ELEMENT SIX) and CLX-II (ILJIN). 

The tools with diamond from ILJIN were fabricated during this internship and were 

compared with tools from clients using diamond of ELEMENT SIX, which were 

already in operation. The comparison analysis was focused on 4 points: 

microstructure, sharpening time by electroerosion, surface quality after sharpening by 

electroerosion and durability of the tools.  

The variation of parameters of an electroerosion machine for the sharpening of a tool 

with the most common polycrystalline diamond used in FREZITE, CTB010, was also 

studied to relate the effect of the alteration of parameters (voltage impulses) with the 

cutting edge quality after sharpening and working time of the electroerosion machine.  


