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Introdução
Nas operações de usinagem, o fluido de corte é utilizado para refrigerar a peça que está
sendo usinada, com a finalidade de reduzir o desgaste da ferramenta de corte e proporcionar
melhor acabamento superficial da peça, entretanto, as elevadas velocidades de giro
alcançadas pelas máquinas juntamente com a pressão de fornecimento do fluido de corte
provocam a formação de névoas ou aerossóis que dissipam no ambiente. Tem-se então o
risco de inalação dessas partículas, com o efeito nocivo para a saúde do trabalhador
envolvido com este fluido, ocasionado então infecções respiratórias e dermatológicas para o
caso de contato com a pele.
Objetivo
O objetivo do trabalho é fazer uma avaliação da concentração de partículas geradas pelo
processo de usinagem por meio de medições. Também, a partir de pesquisas e estudos que
serão realizados em laboratório, o desafio será criar e desenvolver novos métodos capazes
de reduzir ou eliminar os riscos ocupacionais a saúde dos trabalhadores das indústrias
envolvidos diretamente com fluido de corte. Tendo como critério não afetar a produção final
do produto da usinagem, ou seja, garantir a saúde do trabalhador garantindo os resultados
finais de usinagem que até o momento estão sendo empregados.
Metodologia
No projeto proposto será aplicado um método de usinagem comum, em torno mecânico
convencional. A seguir, serão variadas as características da usinagem, como velocidade de
corte, tipo de fluido refrigerante, profundidade de corte. Serão realizadas usinagens com
materiais diferentes. A contagem e a dimensão das partículas serão feitas utilizando
instrumentos portáteis com 6 canais para medição de partículas na faixa de 0,5 a 10,0
&#956;m. Serão utilizados três contadores posicionados em torno da máquina com o objetivo
de fazer a contagem das partículas geradas pelo processo de usinagem.
Resultados
Até o momento foi realizado uma revisão da bibliografia e início da coleta de dados, realizado
em laboratório.
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