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ABRASIVOS 
 
 
 
• Até século XIX 
Abrasivos naturais – esmeril , mineral de cor preta, constituído de 40% 
óxido de ferro e 60% de óxido de alumínio.  
Dureza inferior a 9 Mohs (diamante = 10 Mohs)  
 
• Século XX   

Abrasivos artif ic iais, de alta dureza: abrasivos si l icosos e aluminosos.  
 

• Abrasivos silicosos   
Constituído de carboneto de sil ício, feitos em fornos elétricos, com 9,6 
Mohs de dureza. Recomendado para metais de fraca resistência a 
tração (ferro fundido, latão, cobre, alumínio e materiais não metálicos).  
 

• Abrasivos aluminosos  
Obtidos pela fusão da bauxita (minério de óxido de alumínio, si l ício e 
ferro) em fornos elétricos, obtendo dureza de 9,4 Mohs. Recomendado 
para metais mais resistentes a tração, como o aço e o bronze 
fosforoso.  
  
Obs: Carborundum e Norton – empresas atualmente pertencentes ao 
 grupo Saint-Gobain.  
 

• Escolha do abrasivo – propriedades físicas do material a usinar 
  
Rebolos de óxido de alumínio:  
Materiais de alta resistência à tração – aço carbono, aço liga, aço 
rápido, ferro maleável recozido, ferro batido,  bronzes, tenazes.  
 
Rebolos de carboneto de silício:  
Materiais de baixa resistência à tração – ferro fundido cinzento, ferro 
fundido em coquilhas (molde metálico de fundição), latão, bronze 
macio, alumínio, cobre, l igas muito duras, carbonetos cimentados e 
materiais não metálicos (mármores, pedras, borracha e couro).  
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AGENTES AGLUTINANTES – LIGAS 

 
A SELEÇÃO DO TIPO DE LIGA DEPENDE DO MATERIAL A SER RETIFICADO, DO 
TIPO DE OPERAÇÃO E DA PRECISÃO REQUERIDA.  
 
• LIGAS RESINÓIDES  

São ligas que se caracterizam por conferirem às ferramentas abrasivas 
uma elevada resistência e resil iência (resistência ao impacto), pois uma 
vez polimerizada a l iga resinóide, se converte em aglomerante de alta 
resistência. 
Desta forma, as ferramentas abrasivas fabricadas com este tipo de liga 
podem operar normalmente com velocidade periférica de até 48 m/s, 
podendo chegar a 100 m/s, dependendo da aplicação e do tipo da 
construção da l iga.  
São empregadas em operações de corte, severas de desbaste, de 
precisão como abertura de canais em ferramentas de corte (brocas, 
fresas, machos, etc)  
 

• LIGAS VITRIFICADAS  
Este tipo de liga é constituída de materiais naturais como argila, 
quartzo e feldspato, e após combinadas quimicamente, e submetidas a 
temperaturas de até 1200°C, formam uma estrutura vitr if icada de 
extrema rigidez, porém frágil a impactos e grandes pressões de 
trabalho. 

 Possui a característica de friabi l idade no corte (menor queima da peça-
obra) e manutenção de seu perf i l de corte por mais tempo que as 
ferramentas com ligas resinóides, sendo mais indicada para operações de 
precisão como as de acabamento, afiação de ferramentas, ret if icação de 
eixos comando, virabrequins e ret if icação de peças com perf is complexos. 
 
 

PADRÕES GRANULOMÉTRICOS 
 
CAMI . . . . ASSOCIAÇÃO DOS FABRICANTES DE ABRASIVOS REVESTIDOS, LIXAS 

(USA); 

FEPA . . . . FEDERAÇÃO EUROPÉIA DOS FABRICANTES DE PRODUTOS ABRASIVOS; 

JIS  . . . . . . . . SISTEMA INDUSTRIAL JAPONÊS; 

MICRA . . MICRONS. 
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ABRASIVO REBOLO 
TAMANHO TIPO 

MATERIAL 
CÓDIGO 
LETRA 

DUREZA 
daN/mm2  PADRÃO VALOR 

DUREZA 
GRAU 

TEXTURA OU 
CONCENTRAÇÃO 

LIGAÇÃO 
AGENTE 

AGLUTINANTE  
USO 

ÓXIDO 
NATURAL DE 
ALUMÍNIO 

A 2200 MESH 
10    a    400    

muito  muito 
grosso  f ino 

 D  a   S      
macio  duro  

0      a      12 
fechada  aberta 

Cerâmica  V 
Resina Art .  B 

Aço até 
HSS 

CARBONETO 
DE SILÍCIO C 2480 MESH 

10    a    400    
muito  muito 
grosso  f ino 

 D  a  S  
macio  duro 

0     a      12 
fechada  aberta 

Cerâmica  V 
Resina Art .  B 

Aço até 
HSS 

NITRITO DE 
BORO 
CÚBICO 

B 4700 DIN D7  a    D220 
f ino  grosso Auto a f iante V120  a   V180 

12%    18% 

Resina seco KSS 
Resina úmida KSS-Y 

Galvânica  GSS 
Metal  s interizado MSS 

HSS e  
Stel l i te  

DIAMANTE 
SINTÉTICO D 7000 DIN ou 

FEPA 
D7   a   D220 

D46  a   D251 Auto a f iante C25   a    C150 
fechada  aberta Resina Art .  R HM 

 
 
 
 
EXEMPLOS DE DENOMINAÇÃO: 
 10A 80 M 5 V 200×20×20 
 1C 120 M 8 V 150×15×20 
 B D126 V120 KSS-RYA  175×15×32×5 
 D D46 R C75  175×15×32×4 
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ABRASIVOS 

 
São denominados abrasivos os grãos de arestas vivas, extremamente 
duros, destinados a produzir o desgaste das peças em trabalho por meio de 
atrito.  É importante que se uti l ize toda superfíc ie para que, após certo 
período de uso, o abrasivo não se deforme e adquira uma face de contato 
ondulado. 
 
O Rebolo é um abrasivo uti l izado como ferramenta cortante que trabalha, 
girando a grandes velocidades, nas esmeri lhadoras e nas ret if icadoras. Na 
sua forma mais comum, o rebolo é uma ferramenta cil índrica de certas 
espessuras ou em forma de discos com um furo central, por meio do qual se 
adapta no eixo da máquina esmeri lhadora. 
 
Abrasivos artificiais 
Até f ins do século passado, somente eram conhecidos os abrasivos 
naturais. Um dos mais empregados era o esmeril, mineral de cor preta, com 
cerca de 40% de óxido de ferro e 60% de óxido de alumínio. Dele vem a 
denominação comum, mas raramente exata que se aplica ainda hoje aos 
rebolos de maneira geral:  rebolos de esmeri l. O esmeri l  tem dureza inferior  
a 9 na escala de Mohs, que é uma escala padrão de dureza, na qual o 
diamante ocupa o número 1, o mais duro. 
 
Pesquisas realizadas levaram a descoberta de abrasivos artif iciais de 
dureza muito próxima de 10, mais vantajosos que o esmeri l  para usos 
industria is. 
 
Abrasivos silicosos 
Constituído de carboneto de sil ício, feitos em fornos elétricos, com 9,6 
Mohs de dureza. Recomendado para metais de fraca resistência a tração 
(ferro fundido, latão, cobre, alumínio e materiais não metálicos).  
 
Abrasivos aluminosos 
Obtidos pela fusão da bauxita (minério de óxido de alumínio, si l ício e ferro) 
em fornos elétr icos, obtendo dureza de 9,4 Mohs. Seus nomes comerciais 
mais comuns são aloxite, alundum e carundum. Recomendados para metais 
mais resistentes a tração, como o aço e o bronze fosforoso e em forma de 
cintas e folhas pequenas f ixadas em panos ou papéis para lixar madeiras e 
seus derivados. 
 
Generalidades 
Rebolos são ferramentas cortantes constituídas de partículas abrasivas 
ligadas entre si por material  aglut inante. 
Tratando-se de ferramenta universal,  abrange vasto campo de aplicação, 
sendo util izada em máquinas para operações de corte e af iação, produzindo 
acabamentos dentro de tolerâncias dimensionais e de rugosidade pré-
estabelecidas, ou simplesmente el iminando excessos de material em peças 
fundidas, forjadas ou estampadas. O princípio de ação do rebolo consiste 
no desgaste causado pela penetração superficial dos grãos abrasivos, 
ocasionando a remoção de partículas do material. 
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A medida que se processa esta operação, os grãos abrasivos vão perdendo 
seu poder de corte, exigindo maior pressão na área de contato da peça com 
o rebolo, gerando uma força que fratura ou arranca as part ículas gastas e 
expondo continuadamente novas arestas de corte. Este comportamento 
determina a principal característ ica funcional do rebolo. Identif icando-o 
como a única ferramenta de corte auto-af iável. 
 
Componentes do rebolo: os rebolos são basicamente constituídos de 
grãos abrasivos, um liga aglut inante e poros vazios. 
 

1. Grão abrasivo: atua como ferramenta de corte, removendo partículas 
da peça. Estas part ículas são denominadas cavacos. 

 
Funções dos grãos abrasivos:  quanto a forma, os rebolos são discos 
abrasivos de vários diâmetros e espessuras, contendo milhares de grãos 
abrasivos. Cada um destes grãos é realmente uma ferramenta de corte 
af iada. Em conjunto, executam o trabalho de remover da superfície da peça 
o material suf ic iente, conforme a f inalidade do trabalho. O grão abrasivo 
executa seu trabalho removendo partículas da peça trabalhada. 

 
A f igura apresenta esboços de uma partícula t ípica de grão abrasivo, 
mostrando prováveis l inhas de cl ivagem que formam novas arestas de corte. 
 
Designação da classif icação da granulação do abrasivo 
 
Muito grosso:  8 a 10 
Grosso:   12 a 24 
Médio:   30 a 60 
Fino:   70 a 120 
Extra-f ino:   150 a 240 
Pó:    280 a 600 
 
Granulometria:  os grãos são classif icados de acordo com seu tamanho, por 
peneiramento. Assim sendo, os grãos que passam por uma peneira que tem 
6 aberturas por polegada l inear e f icam retidos em uma peneira que tem 14 
aberturas por polegada linear são classif icados de grãos = 10 (muito 
grossos).  Aqueles que passam por uma peneira de 40 aberturas por 
polegada l inear e f icam retidos em uma peneira de 80 aberturas são 
denominados de grãos 60 (média granulometria). 
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2. Dureza do rebolo: é o valor da força-resistência com o qual o material 
de liga retém os grãos abrasivos. Quando a quantidade de liga é 
aumentada, a espessura as pontes de liga aumenta, retendo mais 
f irmemente os grãos abrasivos e conferindo maior dureza ao rebolo. 

 
Funções da dureza do rebolo: dureza é a capacidade da l iga e dos grãos de 
resisti r a tensões provocadas pela operação de esmeri lhagem. As tensões 
tendem a arrancar grãos abrasivos do rebolo, fraturando as pontes de liga e 
assim produzindo seu desgaste. 
 
Dependendo do t ipo de l iga, é a quantidade de material de sua composição 
que determina o grau de dureza de um rebolo, tornando-o macio ou duro. 
 
Naturalmente, quanto maior a ponte, maior será a dureza. O valor da 
resistência é indicado pelo símbolo do grau de dureza, que vai desde o 
rebolo muito macio (A) até o rebolo extra-duro (Z). 
 
Segue-se universalmente uma ordem alfabética de A a Z, subdividida em 
várias classes de dureza: 
 
A – G: dureza extra-macia 
H – K: dureza macia 
L – O: média dureza 
P – S: duro 
T – Z: extra-duro 
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3. Estrutura do rebolo: é basicamente a relação entre os grãos 

abrasivos, o material de l iga e os poros vazios existentes na massa 
do rebolo. Esta relação pode ser modif icada adicionando-se a liga 
vários materiais que, posteriormente, serão descartados no processo 
de cura ou queimados durante o processo de queima.  

 
Funções da estrutura do rebolo: proporcionar espaços vazios para a 
eliminação dos cavacos. Durante a esmeri lhagem, os cavacos da peça 
precisam alojar-se nos poros, para que não danif iquem ou empastem a 
superfície de contato do rebolo, criando, desta forma, uma superfíc ie pouco 
cortante.  
 
A grande maioria dos cavacos arrancados pelo rebolo durante o trabalho de 
esmeri lhagem é expelida pela força centrífuga, deixando os espaços 
desobstruídos e l impos. 
 
A estrutura de um rebolo pode ser controlada de maneira precisa, desde o 
mais denso até o de porosidade muito aberta. Nada mais é do que o 
espaçamento entre os grãos abrasivos. 
 
Espaçamento cerrado: 0 a 3 
Espaçamento médio: 4 a 6 
Espaçamento aberto: 7 a 12 

 
4. l iga de rebolo: é o material que mantém os grãos abrasivos na forma 

de rebolo. A liga é um porta-ferramentas que sustenta os grãos 
abrasivos enquanto efetuam seu trabalho. 

 
Funções da l iga de um rebolo: quando os grãos abrasivos individuais 
perdem o corte ou quebram completamente, o material de liga solta o grão 
desgastado, expondo novas partículas cortantes.  
 
Quando a part ícula de grão perde o corte ou quebra, as pressões normais 
de retíf ica aumentam, até chegar a um ponto onde a ponte de liga já não 
pode prender a partícula de grão abrasivo no seu lugar.  
 
Ao chegar a este ponto, a ponte de liga rompe-se e libera o grão abrasivo 
sem corte e apresenta um novo jogo de ferramentas de corte à peça 
trabalhada. Por causa destas característ icas, o rebolo é identif icado como a 
única ferramenta de corte auto-afiável. 
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TIPOS DE LIGA 
Liga aglut inante ou aglomerante: é o material que une os grãos abrasivos 
entre si, formando o rebolo. Sendo os aglomerantes retentores ou suportes 
dos grãos abrasivos, sua resistência assume grande importância. Chama-se 
grau do rebolo. Os tipos de aglomerantes são: 
 

a) vitrificado: de argila (caulim) fundido, muito resistente e empregado 
na maioria dos rebolos; 

b) silicioso: de sil icato de sódio (si l íc io), permite desprendimento mais 
rápido dos grãos abrasivos e, portanto, constante renovação da 
ef iciência do corte, usado nos rebolos de afiação de ferramentas; 

c) elástico: de resina sintét ica, borracha ou goma-laca, suportam 
elevado calor na esmeri lhagem, são usados para rebolos de alta 
velocidade, de corte e de acabamento. 

 
Liga vitrificada – V: usada em mais de 75% dos rebolos. A porosidade e a 
resistência dos rebolos fabricados com essa liga permitem alta retirada de 
material da peça sujeita à esmeri lhagem. Não é atacada por água, ácidos, 
óleos ou condições comuns de temperatura.  
 
Rebolos com l igas vitr if icadas podem ser fabricada com caulim fundido ou 
com sil icato de sódio (sil ício), é composta por minerais cerâmicos, r ígidos e 
quebradiços. Permite controle exato da dureza na construção do rebolo. 
 
Observando os limites de segurança, estes t ipos de l iga possuem campo de 
ação i l imitado na fabricação de rebolos para retíf icas, afiação de 
ferramentas, desbaste em máquinas f ixas, pontas montadas, l imas, 
segmentos, pedras para af iar manualmente, entre outros. 
 
Liga resinóide – B: composto orgânico sintético, mais f lexível e de maior 
resistência que os rebolos vitr if icados. 
 
Os rebolos de liga resinóide podem ser fabricados com diversas estruturas, 
desde rebolos duros, densos e de grãos f inos. Produzem um “corte frio”, 
removem rapidamente o material e podem ser operados a altas velocidades.  
 
A liga resinóide é recomendada principalmente em operações em que se 
verif icam altas pressões de corte, com a finalidade de obter grandes 
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remoções de materia l, como rebolos para rebarbação em máquinas f ixas, 
portáteis ou pendulares e rebolos para corte, além de usos específ icos em 
retíf icas. Este t ipo de liga permite a fabricação de rebolos reforçados com 
telas de f ibra de vidro especialmente tratadas, o que aumenta ainda mais 
sua resistência mecânica.  
 
Liga de borracha – R: usadas principalmente para alto acabamento. Por 
causa de sua resistência, é muito usada para a fabricação de rebolos 
extremamente f inos e rebolos de encosto para ret if icação fora-de-pontas 
(centerless). 
A liga de borracha é util izada em operações nas quais a f lexibil idade, a 
suavidade e o superior acabamento são característ icas fundamentais. 
Exemplo: corte metalográf ico, acabamento de pistas de rolamento e afiação 
de brocas. 

 
 

TIPOS DE ABRASIVOS 
 
Determina-se o t ipo de abrasivo em função do material a ser ret if icado. 
Para a af iação de ferramentas de corte util izam-se os seguintes abrasivos: 
 

• Ferramentas de aço carbono: Rebolos de óxido de alumínio cinza. 
• Ferramentas de l iga e aço rápido: Rebolos de óxido de alumínio 

branco, borazon e bornitrid. 
• Ferramentas calçadas com pastilhas de metal duro: Rebolos de 

carbureto de sil ício (desbaste) e rebolos diamantados (afiação 
propriamente dita).  

 
Especif icações dos abrasivos para af iação de ferramentas de corte de 
madeiras e seus derivados 
 
Rebolos de óxido de alumínio cinza: util izados para afiação de 
ferramentas de corte de baixa l iga, aços carbono com até 1,5% de liga 
(aços WS), para a af iação de ferramentas de corte manual de baixo custo e 
em lâminas de serras de f ita estreitas e largas. Não podem ser usados para 
a af iação de aço l iga, aço rápido ou qualquer aço com mais de 5% de liga. 
 
Rebolos de óxido de alumínio branco: devido ao seu poder de corte e 
friabil idade, estes rebolos são recomendados para a afiação de ferramentas 
confeccionadas a partir de aço especial de alta dureza e de aço rápido 
sensível ao calor.  
 
Rebolos de carbureto de silício verde:  devido sua alt íssima friabil idade, 
capacidade de penetração e resistência ao desgaste, são recomendados 
para a af iação de ferramentas de metal duro em geral.  
Estes rebolos são muito usados em oficinas mecânicas para af iar 
ferramentas para tornos, plainas, fresadoras e outros, quanto são util izados 
suportes para ferramentas calçadas com metal duro. 
 
Rebolos de borazon ou bornitrid CB:  rebolos compostos de nitreto cúbico 
de boro, com revestimento de níquel, indicados para a af iação de 



 

AT411 Processos  de  co r te  em made i ras  A  

ferramentas de aço liga com dureza superior a 60 HRC e em todas as 
operações de ferramentas de HSS. 
 
Rebolos de diamante: os rebolos de diamante são indicados para a afiação 
de ferramentas calçadas com past ilhas de metal duro. O diamante possui 
extraordinária resistência ao desgaste e é util izado em af iações de 
ferramentas que requerem alto grau de precisão e acabamento. Dentre eles, 
o rebolo d iamantado sintét ico com revestimento de níquel é o de melhor 
qualidade. 
 
Pedras de afiar 
São peças muito f inas de abrasivo art if icial, uma vez aglomeradas, recebem 
prensagem capaz de lhes dar formas variadas, tais como pedras 
retangulares, redondas, quadradas, em forma de cunha, meia cavas e 
triangulares. 
Estas pedras são usadas para refazer gumes de corte de ferramentas 
manuais, formões, bedames e ferros para plainas, e para refazer gumes de 
corte de ferramentas mecânicas confeccionadas de aço. 

 
As pedras de af iar têm grande importância na af iação da ferramenta de 
corte, que vem a ser o preparo conveniente da aresta de corte formada pela 
intersecção do ângulo de incidência com a face de ataque da ferramenta. 
 
Tanto na rodagem como na af iação de ferramentas deve ser passado óleo 
na superfície da pedra, a f im de evitar que os poros sejam obstruídos e 
permitir a remoção das partículas de metal que são arrancadas pela ação 
do abrasivo. 
 
As navalhas e facas para plainas, fresas de aço l iga, fresas calçadas com 
aço rápido, brocas paralelas, fresas de haste para tupia superior e 
ferramentas manuais devem ser af iadas com pedras de af iar. 
 
1. Uso correto do moto-esmeril e devidas precauções: 

a) a proteção deve ser regulável. A distância máxima entre o rebolo e a 
proteção deve ser de 5 mm; 

b) A abertura máxima do rebolo deve ser de 65°, o restante deve ser 
protegido; 

c) O encosto móvel deve ser regulável e ajustado, no máximo com 3 mm 
de abertura; 

d) O rebolo deve ser f ixado com f langes com diâmetro mínimo de 1/3 do 
diâmetro do rebolo; 
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e) Os f langes devem ser do mesmo tamanho e rebaixados, para não 
ocorrer contato total com o rebolo; 

f) Entre os f langes e o rebolo devem sempre existir encostos elásticos 
(papelão ou borracha rígida). Os rebolos fornecidos pelos fabricantes 
vêm com discos de papelão colados nas faces, que não podem ser 
retirados. 

 

 
 
2. Especificações importantes do rebolo quanto a segurança e cuidados 
de manuseio 
a) marca do rebolo: somente devem ser uti l izados rebolos com todas as 
especif icações; 
b) fabricante – marca 
c) t ipo de aglutinante: é o material que assegura a adesão das partículas 
abrasivas. Vitrif icado (V), si l icioso (B), 
d) diâmetro, furo e espessura do rebolo: n = rpm máxima admissível do 
rebolo. 
 
Os rebolos com abrasivos art if ic iais devem ter 
exatas especif icações de composição e uti l ização. 
Quanto fabricados de abrasivos prejudiciais à 
saúde, devem estar marcados com os devidos 
cuidados que o operador de afiação deve ter 
durante o manuseio (usar aspirador de pó ou 
máscara especial). 
 
Comentários: 
 
É necessário real izar um teste antes da colocação 
do rebolo no eixo porta-rebolo. Para verif icar seu 
estado geral, quando o tamanho permit ir,  pode-se 
suspende-lo pelo furo e bater suavemente com um 
instrumento leve, como o cabo de uma chave de 
fenda. Havendo uma trinca, separa-se o rebolo e 
avisa-se o fabricante.  
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a) os rebolos vitr if icados emitem som metálico claro; 
b) os rebolos de liga orgânica (resinóide, goma-laca ou borracha) emitem 

som menos intenso, porém as trincas são de fácil distinção; 
c) os rebolos impregnados de óleo ou água não produzem som límpido; 

 
3. Cuidados com rebolos durante o trabalho de afiação de 

ferramentas de corte 
Todas as máquinas que operam com ferramentas abrasivas devem dispor 
de capas de proteção, a f im de proteger o operador e outras pessoas nas 
proximidades das máquinas operatrizes.  
 

a) Ao ligar a máquina o operador deve posicionar-se ao lado, 
observando o desenvolvimento do abrasivo pelo menos por 5 minutos. 
Durante a verif icação deve evitar que outras pessoas permaneçam no 
raio de perigo do rebolo. 

b) Nunca se deve exercer pressão excessiva contra o rebolo no sentido 
frontal e em rebolos retos, nunca lateralmente.  

c) Uti l izam-se sempre rebolos com dimensões adequadas para o 
trabalho a executar, sem ret irar as capas de proteção; deve-se evitar 
o uso de rebolos maiores que a máquina comporta. 

d) Deve-se operar esta ferramenta com muito cuidado, não provocando 
choques com o rebolo. 

e) Obrigatório o uso de óculos de proteção ao operar com rebolos. 
f) Uti l izar rebolos testados e aprovados pelo fabricante. 

 

 
Montagem correta do rebolo com furo pequeno: os f langes devem ter 
diâmetros e superfícies de apoio iguais. 
 
 

4. Segurança no armazenamento de rebolos 
 
Todos os rebolos devem ser armazenados em prateleiras especialmente 
construídas para esse f im, mantidas em local apropriado, l ivre de umidade 
excessiva e sem incidência direta da luz solar. 
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REBOLOS ESPECIAIS 
Os rebolos especia is podem ser confeccionados a part ir de cristais cúbicos 
de nitreto de boro, denominados rebolo borazon ou bornitrid. São rebolos 
com abrasivos de excelente rendimento na af iação de ferramentas 
confeccionadas a partir do aço liga e aço rápido, com dureza acima de 60 
HRC. 
Com estes rebolos consegue-se af iações mais exatas, sem deformação na 
geometria de corte da ferramenta e com tolerâncias exemplares de periferia 
na af iação de ferramentas de corte. 
Em relação as especif icações, pode-se af irmar que há uma série de 
vantagens nas operações de ret if icação e no uso freqüente no que se refere 
a formatos, dimensões, especif icações e condições de uso.  
As ferramentas abrasivas para retif icação e afiação de ferramentas de corte 
para madeira proporcionam: 
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a) redução do tempo de afiação, consequentemente melhor 
aproveitamento da capacidade das máquinas para af iação; 

b) tolerâncias de dimensões e formatos ate então impossíveis de 
conseguir; 

c) acabamento das afiações sem alteração na estrutura da ferramenta e 
superfícies espelhadas; 

d) aumento de durabil idade das ferramentas de corte para madeira. 
 
Os rebolos de borazon ou bornitrid que melhor se prestam para a afiação de 
ferramentas de corte para madeira são os das seguintes especif icações: 

• KSS: reti f icação a seco 
• KSS – Y: ret if icação com refrigerante 

 
Dureza das l igas: 

• N (médio): para rebolos cil índricos, tipo copo. 
• R (duro): para rebolos t ipo copo com largura de revestimento 5 mm. 

 
Os rebolos de ligas resinóides KSS são especif icados para ret if icação 
pendular e de profundidade porque apresentam muita garra, retif icam e 
af iam a ferramenta mais rapidamente. 
 
A seguir, um exemplo de um rebolo fabricado de cristais cúbicos de nitreto 
de boro com todas as especif icações para aquisição: rebolo para af iação de 
fresas calçadas com aço rápido ou fresas de aço liga com mais de 12% de 
liga. 
Rebolo de bornitrid: 
Forma: 12A2 
Diâmetro: 125 mm 
Largura do revestimento – W: 5 mm 
Espessura do revestimento – X: 4 mm 
Angulação de S°: 20° 
Tamanho do furo – H ou F: Ø = 20 mm 
 
Especif icações do revestimento: 
KSS – R 
B = 151 : V = 120 
 
KSS – R: é o t ipo de liga (resinóide) 
B: são os cristais cúbicos de nitreto de boro 
V: é a concentração dos cristais cúbicos com cm³ 
 
 
Rebolos diamantados 
 
US, mesh 100/120 120/140 170/200 230/270 325/400 
FEPA D 151 D 126 D 91 D 64 D 46 
 
Concentrações de diamantes mais comuns: 
Para l igas K-plus: C38 a C125 
As concentrações são mais elevadas quando a camada tiver menor largura 
e as granulações forem maiores. O metal duro HM é um material que 
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necessita do emprego de rebolos diamantados com ligas de resinas 
sintéticas. 
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Os rebolos com medidas especiais também são fornecidos pelos 
fabricantes. Deve-se ter o cuidado de mencionar no pedido o diâmetro do 
furo, t ipo de l iga, a granulação e concentração do rebolo desejado. 
 

 

 
 
 

Normas para escolha de rebolos diamantados 
 
Formato de rebolos: 
Os formatos correspondem as recomendações da FEPA (Federation 
Europénne des Fabricants de Produits Abrasifs). Para a denominação do 
formato do rebolo é usada a classif icação americana (U.S. Standart ASTM-E 
11-70 – sistema em polegadas), porém com medidas métricas. 
 
O formato se determina pelos seguintes dados: 
 Peça a ser trabalhada (formato e dimensões) 
 Máquina (espécie e t ipo) 
 Operação de retif icação em si. 
 
O processo de ret if icação em profundidade inf lui no formato dos rebolos, 
tanto assim que é usado em rebolos com menor largura de camada de 
revestimento em relação às maiores espessuras de revestimento. 
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Diâmetro do rebolo 
Na def inição de um diâmetro é mais importante a verif icação da velocidade 
recomendada.  
 
Largura do revestimento 
O desbaste durante a ret if icação localiza-se na zona de atri to (f), a qual é 
determinada pela espessura do revestimento (W) e seu comprimento de 
contato (Y) a ser localizado ao longo da peça. O princípio da operação de 
desbaste é o avanço dos grãos de diamante na superfície do material a ser 
trabalhado. A intensidade da força a ser exercida sobre a peça é 
determinada pela r igidez do conjunto máquina-f ixação da peça-peça em si- 
rebolo diamantado. Uma diminuição da espessura do revestimento e, 
consequentemente, da área de encosto resulta em aumento da pressão 
sobre a área, resultando daí um aumento da profundidade de penetração 
dos grãos de diamante e conseqüente aumento do desbaste. 

 
 
Os rebolos t ipo cone ou pires, com pequenas larguras de revest imento (W), 
retif icam com maior rapidez e menor aquecimento. As camadas de 
revestimento muito largas causam grande aquecimento e diminuem a 
produtividade. 
 
Espessura de revestimento 
As espessuras do revest imento dos rebolos diamantados são especif icadas 
nas tabelas que os fabricantes fornecem. As espessuras maiores são mais 
econômicas, pois não inf luem no custo dos rebolos. 
 
Flange dos rebolos 
O furo do rebolo faz parte de suas especif icações e deve sempre constar na 
lista de pedidos do fabricante. Em sua grande maioria, os fabricantes 
seguem a norma ISO H6. A f lange deve possuir 1/3 do diâmetro do rebolo. 
 
Granulação dos diamantes 
Os primeiros diamantes sintét icos para l igas resinóides surgiram no 
mercado em 1957. Hoje se encontram além das granulações com diamantes 
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sintéticos, granulações especiais de diamantes naturais, para os mais 
variados f ins. 
As granulações disponíveis abrangem mais de 20 tipos especiais de 
diamantes, dos quais se pode diferencias três grupos: 

• Rebolos e outras ferramentas resinóides 
• Rebolos e outras ferramentas de ligas metálicas 
• Serra e demais ferramentas especiais de l igas metálicas para a 

usinagem de materiais extraduros e altamente resistentes ao 
desgaste. 

 
Com a descoberta das vantagens do uso de diamantes revest idos com 
metal, a evolução dos rebolos de ligas resinóides tomou um impulso 
decisivo. 
As granulações são regidas atualmente pelas normas ASTM – E 11-61 e 
pela FEPA – Standard na Europa. 

 
 
Ligas 
As l igas e a granulação diamantada juntas formam o revest imento de um 
rebolo diamantado. Alem da granulação e da concentração, a liga é aspecto 
de real importância para a determinação do comportamento de um rebolo. 
 
A liga determina se um rebolo diamantado é agressivo, rápido, frio ou com 
pouca pressão de trabalho. 
Ligas mais duras são ideais em: 

• Revest imentos estreitos 
• Granulações de diamantes grossos 
• Necessidade de duração dos perfis 
• Retif icação com l íquido refrigerante 

 
Ligas mais macias: 

• Revest imentos mais largos 
• Granulação de diamantes f inos 
• Baixa concentração de diamantes 
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• Peças sensíveis à temperatura ou com arestas 
• Sensíveis à ret if icação a seco. 

 
A l iga ideal não é a que possui menor desgaste, porém a que apresenta a 
melhor relação entre o rendimento do desgaste e o seu próprio desgaste. 
Sem o desgaste da l iga não pode ocorrer a reti f icação. 
 
A f igura abaixo mostra diamantes na l iga de um rebolo novo: 

 
Os grãos sobressaem na superfície da liga, numa altura “u”. Somente assim 
é possível penetração no material t rabalhado. 
 
Na f igura abaixo mostra o estado do rebolo já amaciado. 

 
As pontas dos grãos dos diamantes apresentam desgaste, a altura u 
permanece constante, o desgaste da granulação e da l iga é proporcional. 
 
A f igura abaixo mostra um exemplo de grande desgaste da liga: 

 
Pode ser por se l iga muito mole, granulação muito f ina, concentração muito 
baixa, os grãos de diamante se soltam, sem terem sido aproveitados. 
 
A f igura a seguir mostra um rebolo diamantado de pouco desgaste da l iga: 

 
Possíveis causas: l iga muito dura, granulação muito grossa, excessiva 
concentração. Este estado de superfíc ie não produzirá desbaste. Se os 
grãos de diamante não forem salientes da superfíc ie da l iga, não terão 
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possibi l idade de penetrar no material. Um rebolo nestas condições 
certamente provocará pressão de trabalho muito elevada, produzindo 
temperatura elevada, cujas conseqüências seriam a destruição da camada 
de revest imento e, provavelmente, dano da peça.  
 
Ligas resinóides 
Os melhores resultados são conseguidos pelos rebolos diamantados de 
ligas resinóides, por apresentarem maior rendimento de desbaste. 
O trabalho de retif icação do metal e as combinações de aço com metal duro 
são mais econômicos. Sua faixa de aplicação engloba operações desde 
retif icação profunda (rebolos de revestimentos estreitos, com granulação 
grossa e alta concentração, para ret i f icação com resfriamento, com K-plus 
888 RY-B especif icação FEPA) até trabalhos de ret if icação de alta pressão 
(rebolos com revestimentos médios, com granulações f inas até extraf inas e 
concentração média até alta, com liga K-plus 888 J). A operação é 
processada com pouco aquecimento e pequena pressão de trabalho, 
resultando na devida proteção da peça.  

 
 
Durezas: 
J (mole): rebolos t ipo copo ou pires, largura de revestimento > 7 mm. 
N (médio): rebolos ci l índricos t ipo copo ou pires, largura de revestimento de 
4 a 7 mm.  
R (duro): rebolos t ipo copo com largura de revestimento < 5 mm. 
T (muito duro): casos especiais.   
 
Concentração dos diamantes: 
Concentração 100 = 4,4 quilates/cm³ de revest imento 
A concentração 100 corresponde a uma proporção do volume de diamantes 
em 25% do volume total do revestimento, baseada no peso específ ico do 
diamante de 3,52 g/cm³ e da relação de um qui late igual a 0,2 g.  
 
Concentrações mais comuns: 

25 = 1,1 kt/cm³ 75 = 3,3 kt/cm³ 
38 = 1,65 kt/cm³ 100 = 4,4 kt/cm³ 
50 = 2,2 kt/cm³ 125 = 5,5 kt/cm³ 
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