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Poucos conseguem perceber de imediato a relação entre
as ferramentas e o segmento médico. Quando ingressei na
empresa, fui designado ao departamento de ferramentas
de metal duro. Na primeira palestra que assisti, lembrome da imagem de uma faca sendo utilizada para descascar
uma maçã. O palestrante explicou que a maçã representava
a peça usinada e a faca representava uma ferramenta de
corte. Aplicando este exemplo ao segmento médico, o corpo
humano seria a peça usinada e o bisturi seria a ferramenta
de corte. De fato, as ferramentas voltadas para a indústria
médica têm uma aplicação bastante abrangente, como a
fabricação de equipamentos médicos, peças terapêuticas
para implante no corpo e outros instrumentos usados em
procedimentos médicos.
Há alguns anos, minha sogra teve problemas no quadril

e teve que passar por uma cirurgia. Durante a explicação
sobre a cirurgia, o médico disse que “uma pequena placa
de titânio, um material resistente à corrosão, seria fixada
com parafusos“. Enquanto eu ouvia as explicações sobre a
cirurgia, eu me perguntava se esta placa teria sido usinada
com as nossas ferramentas ou de concorrentes.
Temos orgulho de contribuir para o tratamento de doenças
e ferimentos, minimizando as dores e colaborando para a
melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Nem tudo é
motivo de comemoração quando pensamos na situação
dos pacientes. Mas estamos muito entusiasmados com
a possibilidade de ajudá-los através do nosso trabalho
como fabricante de ferramentas de corte. Nosso objetivo é
continuar contribuindo para o avanço no segmento médico,
proporcionando as melhores soluções e serviços.

MENSAGEM

Bem-vindo ao apaixonante mundo
da Mitsubishi Materials Corporation!
Depois de abordarmos o céu e a terra (indústria aeronáutica no Vol.
1 e indústria automobilística no Vol. 2), agora focamos as pessoas
(indústria médica).
As aeronaves e os automóveis aumentaram a velocidade e a
flexibilidade do transporte, promovendo mudanças profundas nas
nossas vidas e na sociedade. Porém, a indústria médica é um dos
segmentos que têm apresentado progressos notáveis nos últimos
anos. No passado, os fabricantes de ferramentas não tinham um
relacionamento tão estreito com a indústria médica, comparando
com os demais segmentos. No entanto, devido à evolução das
tecnologias e dos equipamentos médicos e ao desenvolvimento de
novos materiais, surgiram novas oportunidades para os fabricantes
de ferramentas. Como profissionais da indústria, nossa prioridade
é fornecer novas soluções para os clientes. Nesta edição da revista,
apresentamos as nossas iniciativas no segmento médico.
Em todos os segmentos mencionados acima, o cenário por trás
do progresso abrange um conjunto de desenvolvimentos, como
o desenvolvimento de tecnologias inovadoras, a aplicação destas
tecnologias aos produtos, e o desenvolvimento de tecnologias de
produção em massa mantendo uma qualidade estável. As nossas
ferramentas e as máquinas-ferramentas têm origem no antigo
Egito. As geometrias e os materiais das ferramentas, as máquinasferramentas e as técnicas de usinagem foram desenvolvidas e
melhoradas ao longo dos anos, dando origem às atuais tecnologias.
O metal duro é o material de ferramenta que permitiu aumentar
significativamente os parâmetros de corte. O metal duro passou a
ser usado efetivamente em 1926 e, 90 anos depois, ainda continua
evoluindo. Estamos atualmente engajados no desenvolvimento
de novas classes para a usinagem de novos materiais utilizados
na indústria médica. Convidamos o leitor a conhecer mais sobre
a história do metal duro, as narrativas dos desenvolvimentos e as
mais recentes tecnologias.
Desde o segundo semestre de 2015, temos aproveitado as reuniões
técnicas e seminários para compartilhar com os clientes as nossas
iniciativas de desenvolvimento. Nestas ocasiões, apresentamos
nossas diretrizes de desenvolvimento e planejamentos futuros,
informações sobre produtos em desenvolvimento e explicações
sobre conteúdos que antes só eram apresentados internamente na
empresa. Queremos ser “uma presença mais próxima ao cliente”.
Portanto, para transmitir o nosso entusiasmo, disponibilizamos
diversas informações sobre desenvolvimentos, novas tecnologias

e nossos pensamentos, além do conteúdo desta revista. Vamos
continuar empenhados na divulgação de informações e na melhoria
da comunicação. Queremos ouvir as opiniões e solicitações
dos clientes. Com base na “voz do cliente”, vamos desenvolver
produtos exclusivos, tecnologias inovadoras, soluções e serviços
personalizados para o maior número possível de clientes.
Além disso, a cada desenvolvimento e aplicação prática, vamos
pensar, criar e superar os desafios juntamente com o cliente,
compartilhando o entusiasmo e o sentimento de realização.
Com o intuito de nos tornarmos um digno “Estúdio Global de
Manufatura”, vamos continuar enfrentando os desafios diários com
muita garra e determinação. Aguardem as mudanças e desafios da
Mitsubishi Materials.
Akira Osada
Doutor em Engenharia
Gerente Geral, Divisão de Pesquisa e Desenvolvimento
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INDÚSTRIA MÉDICA

Usinagem
na indústria de
equipamentos médicos
Potencial de expansão do mercado de equipamentos médicos
Com o aumento populacional e significativo crescimento econômico
dos países emergentes, somado ao envelhecimento da população
de países desenvolvidos, a indústria médica se tornou um segmento
com grande potencial de expansão da demanda global. Atualmente
cerca de 80% do mercado de equipamentos médicos está
concentrado nos EUA, Europa e Japão, países desenvolvidos com
renda per capita elevada, com instituições médicas e sistemas de
seguro de saúde bem estruturados. Os equipamentos médicos têm
um alto valor agregado, pois o desenvolvimento destes produtos
envolve custos elevados, tempo e necessidade de gerenciamento
de risco. Por isso, os fabricantes na Europa e EUA tinham a maior
participação neste mercado. Por outro lado, os grandes fabricantes
têm intensificado ações para aquisição global de empresas, com
o intuito de reduzir custos para atender as restrições de despesas
médicas nos países desenvolvidos e a necessidade de preços mais
acessíveis nos países emergentes. Especialmente nos países
emergentes da Ásia, inclusive na China onde a demanda teve o
maior crescimento, têm surgido novos competidores em parceria
com institutos de pesquisa médica e fabricantes europeus e
norte-americanos. Isto tem acelerado a globalização das bases
produtivas, assim como ocorreu na indústria automobilística.
Porém, uma das particularidades do segmento médico é que os
equipamentos médicos exigem a capacitação dos profissionais e a
criação de uma estrutura que permite obter a certificação médica
local, diferentemente dos produtos farmacêuticos, por exemplo, que
são comercializados por unidade de produto.
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Previsão de tendências no mercado de
equipamentos médicos
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Fonte: Mizuho Industrial Survey Vol. 49, por Mizuho Bank
*Os dados de 2015 e anos posteriores são previsões da Mitsubishi Materials.
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Equipamentos
de medição

Equipamentos
terapêuticos

Equipamentos de diagnóstico por imagem (tomografia
computadorizada, ressonância magnética, etc.), dispositivos
de análise de amostras, sistemas de diagnósticos, etc.
Ressonância magnética

Dispositivos de apoio à função biológica,
como articulações artificiais, dispositivos
terapêuticos, instrumentos cirúrgicos, etc.

Raio-X

Articulações
artificiais

Coluna

Macas

Placas
Equipamentos
de UTI

Parafusos

Implantes
dentários

Equipamentos domésticos
de medição
Instrumentos

Dispositivos de análises, instrumentos de
medição, equipamentos domésticos, etc.

O desenvolvimento dos países emergentes e o envelhecimento nos países
avançados são a chave para os mercados em expansão
Nos últimos anos, houve um crescimento
populacional acompanhado de aumento da
renda per capita nos países emergentes.
Com isso, a demanda por eletrodomésticos
e automóveis tem crescido rapidamente e
as necessidades para a melhoria do padrão
de vida continuam a crescer. A taxa de

envelhecimento nos países desenvolvidos
deve ser superior a 20% até 2030, o que
levará a um crescimento constante da
demanda por equipamentos médicos,
impulsionando a inovação tecnológica
neste segmento. Além disso, com o
avanço do envelhecimento e os recentes

Previsão de crescimento da população mundial

Taxa de envelhecimento por país
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desenvolvimentos em tecnologias médicas,
o estilo de vida dos idosos está mudando.
No campo da medicina regenerativa, há
expectativas de crescimento da demanda
de pacientes com foco na recuperação e
manutenção das funções motoras.

Alemanha

China

Índia

Inglaterra

Indonésia

25%

8,000

20%

6,000

15%
10%

4,000

5%
0

2,000
0
(milhões de pessoas)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

2025

2030

Fonte: Número de indivíduos com idade superior a 65 anos em relação à população total, da
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Reportagem
especial

Usinagem na indústria de
equipamentos médicos
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Materiais para equipamentos médicos e usinagem
Na indústria médica, 80% da demanda por
ferramentas de corte correspondem aos
implantes (articulações artificiais, implantes
dentários), instrumentos cirúrgicos e de
traumatologia, produzidos em materiais
de difícil usinabilidade, tais como ligas de
titânio, aços inoxidáveis e ligas de cobaltocromo. Mesmo quando produzidas em
materiais similares àqueles usados em
outros segmentos da indústria, as peças
médicas têm exigências rigorosas quanto
às alergias, compatibilidade com o sangue e

resistência à corrosão, sendo imprescindível
o uso de materiais certificados.
Na indústria médica, são usados materiais
muito semelhantes à indústria aeroespacial
do ponto de vista da leveza e resistência à
corrosão. Porém, a indústria médica, com
o intuito de melhorar a funcionalidade
dos implantes (maior vida útil, redução de
tamanho, etc.), tem substituído a liga de
titânio pela liga de cobalto-cromo, que possui
alta resistência mecânica. No entanto, a
usinabilidade da liga de cobalto-cromo é

extremamente baixa em comparação à liga
de titânio, reduzindo para cerca de um terço a
vida útil da ferramenta de corte. Portanto, há
uma demanda por melhorias na usinagem
deste material.
Além disso, com a crescente aplicação
de PRFC (polímero reforçado com fibra
de carbono) e cerâmicas no segmento
médico, somado ao desenvolvimento de
novos materiais, a expectativa é que haja
uma expansão dos materiais de difícil
usinabilidade.

Dental

Parafuso

MVS/MVE

Coluna

iMX

VP15TF / VP10RT
MP9015/
MT9015

Quadril

Mini MWS
Fratura

Fresa VQ
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Peças médicas usinadas e principais materiais de peça usados na
indústria médica
Articulações artificiais

Peças metálicas

Liga de titânio

- Ti-6Al-4V
- Ti-15Mo-5Zr-3Al
- Ti-6Al-2Nb-1Ta-0.8Mo

Coluna

- Ti-6Al-4V

- Ti-6Al-4V

Peças não metálicas

Cerâmica

Dental
- Ti-6Al-4V
- Ti puro

- AISI 630
- AISI 420
- AISI 440C

- Co-Cr-Mo
(Fundição, Forjamento)

- Co-Cr-Mo

- Co-Cr-Mo

- Série A2000
- Série A6000

Liga de alumínio

Resina

Instrumental
- Ti-6Al-4V

- AISI 316L
- AISI 317L

Aço inoxidável

Liga Co-Cr-Mo

Fraturas

- UHMWPE
(Peso molecular ultra
elevado, Polietileno)

- PEEK (poliéteréter-cetona)

- PEEK (poliéteréter-cetona)

- Zircônio
- Alumina

- GFRP
- CFRP
- PEEK (poliéteréter-cetona)

- Resina
- PMMA
- Fibra especial
de carbono
- Zircônio
- Alumina

Aplicação de ferramentas Mitsubishi Materials na produção de peças
médicas
A maioria das peças médicas é fabricada em materiais de difícil usinabilidade e tem formatos exclusivos, o que dificulta a usinagem
de alta eficiência e a implementação de melhorias apenas com a ferramenta. Para aumentar a eficiência de usinagem e prolongar
a vida útil da ferramenta, é preciso considerar o conjunto: programas CAD/CAM, máquinas-ferramentas e ferramentas de corte.

Liga de cobalto-cromo

Liga de titânio

Aços inoxidáveis

Dentre os materiais de peças médicas, a
liga de cobalto-cromo é a mais difícil de ser
usinada.
Comparada à liga de titânio, a liga de
cobalto-cromo apresenta maior resistência
ao desgaste, prolongando a vida útil do
produto. Por isso, é usado em peças
deslizantes para articulações artificiais,
peças pequenas como ganchos e parafusos
para coluna vertebral e peças finas.
Para usinar este material com elevada
resistência mecânica e tendência à
soldagem, é necessário selecionar uma
ferramenta de corte com alta resistência ao
desgaste.

A liga de titânio (Ti-6Al-4V) é o material
mais utilizado nas peças médicas devido
à sua excelente biocompatibilidade.
Como o titânio tem baixa condutividade
térmica, a usinagem deste material gera
temperaturas elevadas. Portanto, requer
ferramentas de corte com alta resistência
ao calor e geometrias que facilitam a
expulsão de cavacos.

Pelo fato de serem predominantes em
peças pequenas, os aços inoxidáveis são
usinados com ferramentas inteiriças como
brocas e fresas de topo. O aço inoxidável
austenítico (AISI 315L / AISI 317L) e o aço
inoxidável endurecido por precipitação (AISI
630) têm propriedades de usinabilidade
muito diferentes. A furação profunda
de aço inoxidável austenítico é bastante
problemática devido à dificuldade de
expulsão de cavacos.

Reportagem
especial

Usinagem na indústria de
equipamentos médicos
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A Mitsubishi Materials apoia a indústria
médica global
PARTE1 - Laubscher (Suíça)

Inovação na usinagem de alta precisão para
fabricação de peças médicas
Produzindo milhões de peças de alta precisão
Nossa primeira visita foi à Laubscher, empresa
localizada na Suíça que fabrica uma grande
variedade de peças de alta precisão com
diâmetros inferiores a 42 mm. Com cerca de
280 funcionários, a Laubscher enfrenta novos
desafios a cada dia para alcançar seu objetivo:
atender os variados requisitos de fabricação
dos clientes no mundo todo. Usinar peças de
alta precisão em pequenos tornos automáticos

não é uma tarefa fácil. Por exemplo, a empresa
realiza usinagem de altíssima precisão
de peças minúsculas, com diâmetros de
aproximadamente 0,3 milímetros, produzidas
em materiais de difícil usinabilidade. A
Laubscher produz anualmente dezenas
de milhares de itens diferentes, com uma
produção diária que supera 2 milhões de peças.
A maioria dos produtos destina-se à indústria

médica e os demais itens são fornecidos à
indústria de relógios, automobilística, elétrica e
de construção. Nesta visita, conversamos com
Manfred Laubscher, gerente do Departamento
de Tecnologia e Produção, e Alain Kiener,
gerente de compras de ferramentas, sobre
as ferramentas para usinagem de peças
pequenas e projetos desenvolvidos em
parceria com a Mitsubishi Materials.

Em busca de maior eficiência e qualidade
A planta de Täuffelen, na Suíça, dispõe de cerca
de 500 máquinas-ferramentas, das quais 400
são tornos. Como a produção é diversificada,
com peças de diâmetros que variam de 0,3mm a
42mm, é preciso escolher o método de usinagem
adequado ao tamanho e à geometria da peça.
Assim, para atender as diversas necessidades, a
empresa dispõe de diferentes tipos de máquina,
como tornos automáticos compactos com eixo
principal fixo ou móvel, tornos automáticos
multieixos e centros de usinagem.

“Nós fabricamos diversas peças para diferentes
áreas da medicina, mas nenhuma é destinada à
implantação no corpo“, diz Manfred Laubscher.
Alguns exemplos de peças são os instrumentos
cirúrgicos para implante de articulações artificiais
de quadril, instrumentos para introdução de stent
(prótese em formato tubular) para desobstrução
de vasos sanguíneos e peças para inaladores
usados por pacientes asmáticos. O principal
material utilizado é o aço inoxidável austenítico,
como AISI 303 e AISI 304. “Precisamos de

ferramentas de alta qualidade para produzir
peças com uma qualidade consistente“, diz Alain
Kiener, responsável por compras de ferramentas.
“Embora haja muitos fabricantes de ferramentas,
quando se trata de usinagem de peças pequenas
de alta precisão, o número de potenciais
fornecedores é extremamente pequeno. Além
disso, o fornecimento significa aceitar nossas
propostas e executar com alta qualidade. Neste
contexto, a Mitsubishi Materials tornou-se um
parceiro de confiança da nossa empresa“.

Manfred Laubscher, gerente de tecnologia e produção (Laubscher)
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PARTE1
PARTE2
PARTE3
PARTE4
PARTE5

Laubscher
Mediliant
Greatbatch Medical
Nexxt Spine
Willemin-Macodel

A demanda mundial por produtos médicos tem
crescido continuamente. Cada peça exerce um
papel importante para salvar vidas e, por isso,
este segmento exige produtos de alta precisão
e alta qualidade. A maioria das unidades
produtivas dos fabricantes de peças médicas
está concentrada na Europa Ocidental e na
América do Norte. Visitamos cinco fabricantes
localizados na Suíça, França e Estados Unidos,
e apresentamos neste artigo o cenário atual das
fábricas e a contribuição da Mitsubishi Materials
neste segmento de negócios.

A parceria leva às novas possibilidades
A Laubscher estava analisando a possibilidade
de substituir os insertos de torneamento, com
o objetivo de alcançar melhor qualidade e
maior economia. Os pré-requisitos das novas
ferramentas eram alta versatilidade, capacidade
de manter a repetibilidade da qualidade e
redução dos custos de usinagem. Então, a
Mitsubishi Materiais propôs um teste com seus
insertos de torneamento ISO para materiais
de difícil usinabilidade. A proposta foi aceita
com grande satisfação. Ambas as empresas
estavam entusiasmadas em dar este passo à

frente. “Primeiro testamos o inserto DCMT11
com suporte ISO para torneamento interno na
operação de acabamento de uma peça em aço
de livre corte sem chumbo. Imediatamente
percebemos os resultados positivos. Em
seguida, a mesma operação foi realizada em
outra máquina no mesmo setor e também
obteve excelentes resultados. A classe de inserto
MP9015 com cobertura Al-Rich, não apenas
dobrou a vida da ferramenta, como também
proporcionou melhorias significativas quanto
à rugosidade, aparência da superfície usinada

e usinabilidade em comparação ao produto
convencional. Além disso, conseguimos dobrar
a velocidade de avanço. Não é todo dia que
vemos melhorias tão significativas!“, ressalta
Alain Kiener. E acrescenta: “O teste do inserto
foi muito válido e pretendemos utilizá-lo em
outras seções, em outros tipos de máquinas“,
preparando-se para os próximos passos do
planejamento. Devido à alta versatilidade e
grande volume de utilização, Kiener tem o intuito
de aplicar este inserto em todas as linhas de
produção como uma ferramenta padrão.

Kobi Tobler, da Mitsubishi Materials. De fato,
o feedback da Laubscher, com solicitações e
propostas de melhoria, foi enviada diretamente
para o Japão. Com base nestas informações, a
Mitsubishi Materials iniciou o desenvolvimento
e produção das ferramentas solicitadas. Por
fim, Alain Kiener conta sobre as expectativas
futuras. “Com a atual tendência de crescimento
da usinagem de peças pequenas e de alta
precisão, a parceria com a Mitsubishi Materials
é extremamente importante para a nossa

empresa. Esperamos incrementar a sinergia
através de uma parceria de longo prazo,
buscando soluções mais efetivas. A Mitsubishi
Materials fornece uma ampla variedade de
produtos, o que nos permite encontrar as
melhores ferramentas de corte para usinar
peças de diversas indústrias. Nós estamos
muito estusiasmados com a nossa parceria“.

Novas expectativas
O foco da Laubscher é a usinagem de peças
pequenas de alta precisão. Alain Kiener diz que:
“Atualmente utilizamos ferramentas Mitsubishi
Materials na furação de diâmetros de 3 a 6 mm,
mas temos a intenção de ampliar a aplicação
à usinagem de furos com diâmetros de 0,3 a
3mm. Por isso, a cooperação com a Mitsubishi
Materials é extremamente importante para nós
neste segmento de negócios“.
“Estamos oferecendo suporte na melhoria
de ferramentas com diâmetros menores“, diz

Website: www.laubscher-praezision.ch
Esquerda para direita:
Daniel Dietsch (Six Sigma Tools); Alain Kiener
(Laubscher); Manfred Laubscher (Laubscher); Marco
Schneider, Departamento de Produção e Tecnologia
(Laubscher); Kobi Tobler (Mitsubishi Materials)
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PARTE2 - Mediliant (Suíça)

Parceria técnica para fabricação
de implantes de alta qualidade
Produção anual superior a 500 mil unidades
A próxima visita foi à Mediliant, empresa
localizada em Le Locle, na Suíça. Com
cerca de 50 funcionários, a empresa
produz mais de 500 mil implantes ao ano.
A maioria dos produtos, como parafusos,
placas, pinos e cages são fabricados em
titânio, aço inoxidável e ligas de cobalto-

cromo. Conversamos com Nicolas
Pinguet, engenheiro do Departamento de
Usinagem; Nicolas Foulaz, engenheiro
do Setor de Torneamento, e Laurent
Ferreux, gerente de P&D e Produção,
sobre a parceria entre a Mediliant e a
Mitsubishi Materials.

Triplicou a vida da ferramenta
A Mitsubishi Materials fornece ferramentas para
usinagem de peças relativamente grandes para
a planta de Le Locle. A Mediliant buscava uma
ferramenta de desbaste com vida útil longa para
reduzir a frequência de troca de ferramentas,
diminuindo as operações de montagem e
melhorando a taxa de utilização das máquinas.
Por fim, isto reduziria os custos de ferramenta
por peça. “Usinamos placas ortopédicas a
partir de um bloco de Ti-6AL-4V (Classe 5)“. Era
necessário uma fresa de topo aplicável tanto em
máquinas de baixa rigidez quanto de alta rigidez,
já que a empresa usava ambos os tipos de
máquina. Então, a Mitsubishi Materials propôs a

fresa SMART MIRACLE. “Em especial, a fresa de
topo com raio, diâmetro de φ12 mm (R 2,5 mm)
usinou 640 minutos, o que corresponde ao triplo
da vida útil de uma ferramenta convencional
que usina 200 minutos“, conta Nicolas Pinguet,
muito satisfeito. Kobi Tobler da Mitsubishi
Materials acrescentou: “A superfície Zero-μ
do revestimento SMART MIRACLE e a aresta
de corte extremamente aguda proporcionam
excelente expulsão de cavacos e baixo esforço
de corte. Além disso, o ângulo de hélice variável
controla a vibração“. A Mediliant usa atualmente
as fresas de topo Mitsubishi em todas as oito
fresadoras para usinar peças similares.

Torneamento de alta qualidade
A Mitsubishi Materials fornece diversas
ferramentas de corte de alta precisão, que atendem
a maioria das operações de torneamento. Nos
tornos automáticos pequenos, abrange operações
como torneamento externo, cópia, corte, canal e
torneamento em retrocesso. No torneamento
interno, as ferramentas abrangem diâmetros
a partir de 2,2 mm; na furação, a partir de 0,1
mm; no torneamento externo, é possível usinar
peças de diâmetros de Ø0.3mm a 0.5mm; e as
ferramentas inteiriças dispõem de itens standard
a partir de 0,1mm. Em especial para a indústria
médica, um dos destaques é a VQXL, fresa de topo
reto de diâmetro pequeno com prolongamento
longo e 4 cortes, desenvolvida para usinar cabeças
de parafusos Torx usados na osteossíntese.
A Mediliant usina principalmente peças de
liga de titânio com diâmetros de 5 a 16mm.
Com grandes expectativas sobre a Mitsubishi
Materials, a Mediliant tem testado produtos

em desenvolvimento e utiliza atualmente a
série MT9000 de insertos de torneamento sem
cobertura e as fresas de topo SMART MIRACLE.
“No torneamento externo de parafusos de liga de
titânio em tornos automáticos pequenos, devido
aos baixos avanços e pequenas profundidades
de corte, ocorre emaranhamento de cavacos
na máquina e em torno da peça, danificando o
inserto e tornando a qualidade instável. Além
disso, grandes variações da velocidade de corte
prejudicam a rugosidade da superfície usinada.
No entanto, as classes MP9000 e MT9000 de
insertos ISO para materiais de difícil usinabilidade,
solucionaram este problema“, afirma Nicolas
Foulaz. E acrescenta: “Comparando com
ferramentas convencionais, a superfície acabada
melhorou significativamente, sem falar na vida da
ferramenta“. A Mitsubishi Materials, com base no
feedback dos clientes, empenha-se na melhoria
contínua e desenvolvimento de novas soluções.

Nicolas Foulaz, engenheiro do Departamento de Torneamento (Mediliant)
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A Mitsubishi Materials é um parceiro técnico de
longo prazo, colaborando com a Mediliant para
desenvolver melhorias e soluções de problemas
na manufatura. A Mediliant planeja aumentar a
eficiência nas operações de desbaste, adotando
a fresa de topo SMART MIRACLE que oferece
excelente expulsão de cavacos. “Nossa prioridade
como fabricante é a responsabilidade de entregar

FOCO NO DESEMPENHO

Unidos para solucionar problemas
ao destino final, um controle de qualidade que
abrange toda a cadeia de processos, desde a
matéria-prima, a usinagem de alta precisão até
a esterilização. Para continuarmos crescendo,
escolhemos a Mitsubishi Materials como nossa
parceira, pela sua competência como fornecedor“,
afirmou Laurent Ferreux.
Site: www.mediliant.com

Esquerda para direita:
Kobi Tobler (Mitsubishi Materials); Daniel Dietsch (Six Sigma Tools); Arnaud Boujon, gerente de
compras (Mediliant); Nicolas Pinguet, engenheiro do Departamento de Usinagem (Mediliant);
Nicolas Foulaz (Mediliant); Laurent Ferreux, gerente de P&D e manufatura (Mediliant)

PARTE3 - Greatbatch Medical (França)

Aumento da produtividade
com as ferramentas de corte ideais
Especialista em próteses
Partimos da Suíça com destino à França
para visitar a terceira empresa, a Greatbatch
Medical. Visitamos sua planta em Chaumont,
onde funciona o centro de desenvolvimento
tecnológico e pesquisas em engenharia médica.
A Greatbatch é conhecida internacionalmente
pela sua especialidade: os implantes ortopédicos
e dispositivos protéticos, cuja demanda está
em plena expansão devido ao envelhecimento
da população mundial. A empresa tem 10 mil
funcionários na Europa e nos EUA. Localizada
na região de Champagne (França), a planta
de Chaumont produz implantes para quadril,

ombros e coluna vertebral, sendo uma base
importante para a Integer, grupo de empresas
do qual a Greatbatch faz parte. É também um
dos pilares do gerenciamento estratégico da
empresa. A Greatbatch Medical está atualmente
recrutando um grande número de profissionais,
investindo em equipamentos e na ampliação das
instalações para garantir os ganhos futuros e
alcançar as metas estabelecidas em seu plano
de expansão de negócios. Conversamos com os
especialistas técnicos, Richard Millot e Benjamin
Martin, sobre as iniciativas para uso de novos
materiais e melhoria da produtividade na fábrica.

Usinando novos materiais
Richard Millot, reponsável por ferramentas de
corte na Greatbatch Medical, diz: “Esta é uma
parceria especial para ambas as empresas.
A estreita comunicação estabelecida com
Bento Valenté, coordenador técnico da
Mitsubishi Materials França, foi essencial para
a consolidação desta parceria. O intercâmbio
entre as duas empresas já era intenso desde o
início das operações. Mas as nossas iniciativas
na usinagem de novos materiais, como as ligas
de cobalto-cromo e o polímero termoplástico
(PEEK), consolidaram a nossa parceria“.
“Estes materiais, embora sejam novos na
nossa fábrica, suas aplicações estão em
expansão e serão a base das nossas melhorias

em usinagem. O suporte técnico proativo, as
propostas de melhoria e desenvolvimento de
ferramentas de alta funcionalidade fornecidos
pela Mitsubishi Materials são indispensáveis
para nós. Por exemplo, na usinagem de peças
extremamente finas (0,1 mm de espessura) e
de materiais de difícil usinabilidade, a escolha
da ferramenta adequada é um dos fatores
mais importantes e determinantes para obter
melhorias em usinagem“, completa Richard
Millot.
Depois da entrevista, fomos convidados a
conhecer as instalações da Greatbatch Medical e
ver os resultados obtidos pelo trabalho conjunto
com a Mitsubishi Materials.

À esquerda: Richard Millot, especialista técnico em ortopedia (Greatbatch Medical)
À direita: Bento Valenté, coordenador técnico (Mitsubishi Materials França)
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À frente, à esquerda: Eric Crosland, gerente técnico (Mitsubishi Materials)
Atrás, à esquerda: Stéphane Ligneul, gerente de vendas (Mitsubishi Materials)
Atrás, ao centro: Benjamin Martin, especialista técnico (Greatbatch Medical)

Contribuindo para o aumento da produtividade
No local onde se usina o polímero termoplástico
PEEK, a temperatura é mantida a 21°C.
Nesta seção, é utilizada a VCPSRB, linha
de fresas de topo com raio de alta precisão,
com diâmetros a partir de 0,6mm. Além de
solucionar problemas de emaranhamento de
cavacos que danificavam a superfícia usinada,
esta fresa realiza usinagem de alta precisão
de discos utilizados como implante cervical.
“Conseguimos alcançar este resultado
extraordinário devido à forte colaboração da
Mitsubishi Materials com a Greatbatch Medical
para aumentar a produtividade“, diz Benjamin
Martin. Eles também utilizam, de acordo
com a aplicação, as fresas de topo inteiriças

das linhas SMART MIRACLE (VQ) e IMPACT
MIRACLE (VF), que têm maior resistência
à soldagem. Estas fresas têm geometrias
otimizadas para obter eficiência na expulsão
de cavacos e controle de vibração (ângulo de
hélice variável), pontos cruciais na usinagem
de materiais de difícil usinabilidade. Além
disso, proporcionam resultados excelentes na
usinagem de chapas finas de liga de cobaltocromo (40-45HRC), devido à tecnologia de
cobertura que proporciona alta resistência ao
desgaste. “Seguindo os conselhos de Bento
Valenté, adotamos o ângulo de hélice variável
que oferece um eficiente controle de vibração
na usinagem de liga de titânio em centros

de usinagem. Isto possibilitou a usinagem
de alta eficiência com velocidades de corte
superiores a 1000 mm/min, o que não seria
possível com as ferramentas convencionais.
Depois dos testes, nas condições de uso
efetivo, as ferramentas Mitsubishi atenderam
todos os requisitos necessários quanto à vida
da ferramenta (custo), estabilidade e ausência
de deformações causadas pela usinagem“,
afirma Benjamin Martin. Além disso, com a
broca MWS superlonga 30xD com refrigeração
interna, com diâmetro de φ1.3mm, foi possível
reduzir em 25% o tempo de ciclo na usinagem
de furos profundos.

Desenvolvimentos futuros
Além dos projetos em andamento, a
Greatbatch Medical está buscando melhorias
na eficiência de usinagem para reforçar a
capacidade de produção e desenvolvimento de
novos produtos, para atender as necessidades

dos pacientes. “Para alcançar estes objetivos,
a equipe de tecnologias de produção pretende
utilizar as estruturas do centro técnico
da Mitsubishi Materials em Valência, na
Espanha“. Estas perspectivas tornam mais

sólida a parceria entre a Mitsubishi Materials
e a Greatbatch Medical, cujo objetivo é extrair
100% do desempenho das ferramentas e
solucionar os problemas no local de produção.

PARTE4 - Nexxt Spine (EUA)

Recuperando a qualidade de vida com ferramentas
de alta precisão
Salvando pacientes que sofrem com lesões na medula espinhal
A próxima visita foi à Nexxt Spine, localizada
no Estado de Indiana, nos Estados Unidos. A
Nexxt Spine é uma empresa que se dedica
à recuperação funcional de pacientes que
sofrem de lesões da medula espinhal,
produzindo peças médicas como parafusos
ortopédicos, placas e peças usadas entre
as vértebras. Fundada em 2009, a empresa
11
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estabeleceu suas novas instalações de
produção em Noblesville, em Indiana, e
vem liderando a indústria neste segmento.
Com foco no desenvolvimento de produtos
que fomentam a inovação para aumentar a
eficiência cirúrgica, a empresa estabeleceu
um sistema integrado para produzir 100%
dos produtos relacionados a implantes para

medula espinhal e 95% dos instrumentos
cirúrgicos. Conversamos com Robert
Thomas, gerente de produção, e Beau Riser,
engenheiro de usinagem, sobre as iniciativas
e inovações tecnológicas relacionadas à
medula espinhal.

FOCO NO DESEMPENHO

Robert D. Thomas II, gerente de produção (Nexxt Spine)

À direita: Dan McCloskey, gerente regional sênior (Mitsubishi Materials EUA)

Redução extrema dos tempos de processo
A produção da Nexxt Spine abrange
principalmente os parafusos para fixação nos
ossos, placas e articulações intervertebrais.
“Produzimos peças médicas que sustentam
todos os implantes“, diz Robert Thomas. “O
alumínio e o PEEK (polímero termoplástico)
são os principais materiais, mas também
temos materiais novos como ‘NanoMatrix‘
para uso em articulações intervertebrais
que está em fase final de desenvolvimento.
Embora ainda esteja em desenvolvimento,
este produto atraiu grande interesse do público

durante o Congresso NASS da Sociedade
Norte-Americana de Coluna (NASS - North
American Spine Society), e estamos muito
orgulhosos por este produto inovador“,
conta Beau Riser. A Nexxt Spine desenvolve
seus produtos consistentemente, desde o
projeto de desenvolvimento do implante até o
estabelecimento da tecnologia de produção,
com uma iniciativa única em cada etapa
deste processo, alcançando a maior eficiência
na indústria. “Estamos sempre buscando
melhorias no processo de desenvolvimento

de produtos. Provavelmente já conseguimos
reduzir em um terço ou à metade o tempo
padrão da indústria. Para atender a necessidade
específica de cada médico, a chave é a redução
do tempo de desenvolvimento. É importante
atendermos as necessidades dos médicos,
com a tecnologia avançada e o know-how de
desenvolvimento de produtos acumulado até
hoje, ao mesmo tempo em que aperfeiçoamos
os produtos existentes“, conta Riser sobre o
processo de desenvolvimento da Nexxt Spine.

Alta qualidade e estabilidade: condições essenciais
Sobre a contribuição da Mitsubishi Materials
para a Nexxt Spine, Robert Thomas diz: “A
Mitsubishi Materials desenvolve produtos de
excelência mundial, com foco em inovação e
precisão. Alta qualidade e ótima estabilidade
são condições imprescindíveis para que a Nexxt

Spine continue atendendo as necessidades dos
clientes. Os produtos Mitsubishi Materials têm
um desempenho incomparável, com poder
tecnológico que os concorrentes não têm. Por
exemplo, testamos no passado uma fresa de topo
de diâmetro pequeno com cobertura para usinar

um novo material, a liga de NiTi, também chamada
de nitinol (uma liga com memória de forma - shape
memory alloy ). A fresa de topo com diâmetro
de 0,35mm da Mitsubishi Materials apresentou
resultados excelentes, enquanto que os produtos
concorrentes enfrentaram dificuldades.

Juntos, promovendo a inovação tecnológica
Perguntamos sobre os progressos introduzidos na
empresa pela Mitsubishi Materials. “Vamos voltar
aos materiais novos que falamos anteriormente.
Estamos nos preparando para terceirizar as
ferramentas e utilizá-las na usinagem de liga de
cobalto-cromo. O nitinol é um material novo que
surgiu há cerca de 5 anos e, apesar de estar em
uso há mais tempo que a liga de cobalto-cromo,
devido à dificuldade de usinar com estabilidade,
era considerado um material problemático na
fábrica. Foi então que Dan McCloskey, gerente

regional da Mitsubishi Materials, recomendou
uma broca 20xD, com diâmetro de 1,5mm
para furação profunda de materiais de difícil
usinabilidade. Em outra ocasião, na usinagem de
furos de diâmetros pequenos em um material de
nanofibra chamado Propilux, não conseguíamos
manter a retilineidade do furo, o que acabava
gerando um furo passante, resultando em
peças defeituosas. Então, Dan recomendou uma
nova ferramenta para esta operação.“ Sobre
o relacionamento futuro das duas empresas,

Ao centro: Beau Riser, engenheiro de usinagem (Nexxt Spine)

Robert Thomas declara: “Dan é uma ótima
pessoa. Ele nos visita com frequência e é muito
prestativo. Acredito que a Mitsubishi Materials e
a Nexxt Spine têm um futuro muito promissor.
Ambas são empresas com tecnologia avançada
e em plena expansão. Estamos ansiosos pelo
futuro da nossa parceria“. Beau Riser acrescenta:
“Recomendo a todos que usem os produtos
Mitsubishi Materials. É um investimento que
definitivamente vale a pena“.

À direita: Hisashi Daiguji, engenheiro (Mitsubishi Materials EUA)
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PARTE5 - Willemin-Macodel (EUA)

A precisão de usinagem revoluciona
a tecnologia de apoio à vida
Fabricação de diversas peças médicas
A última empresa que visitamos foi a WilleminMacodel, fabricante de máquinas-ferramentas
com sede na Suíça. Seu nome significa
“máquina de Delémont“, em referência à cidade
suíça de Delémont, cuja história envolve a
fabricação de máquinas. A Willemin-Macodel,
conhecida pelas inovações em tecnologia
de usinagem avançada, fornece produtos
de precisão extremamente elevada, ideais
para microusinagem. Conversamos com
Jim Davis, gerente de aplicação na unidade
de Noblesville, no Estado de Indiana (EUA).
“Como fabricante de máquinas-ferramentas,
fornecemos máquinas de excelência para

produzir todo tipo de peça médica, como peças
para indústria dentária, medula espinhal,
maxilofacial e para articulações artificiais
(quadril, joelho, cotovelo, dedos do pés). Além
disso, para oferecer soluções completas para
o cliente, fornecemos o processo juntamente
com a máquina-ferramenta, desde a tecnologia
de usinagem, desenvolvimento de processos
e testes de usinagem. Estamos atualmente
envolvidos na usinagem de raiz dental artificial e
provavelmente será usada a fresa de topo SMART
MIRACLE de 0,5 mm da Mitsubishi Materials.
O modelo mais recente desta máquina já
conquistou uma ótima reputação nos EUA“. Para

Jim Davis, gerente de aplicação (Willemin-Macodel)

apoiar os clientes em todo o país, a empresa
fornece novas tecnologias e treinamento para
aprimoramento das habilidades. “Se um cliente
não souber como usinar uma peça ou desejar
usinar peças com maior eficiência de tempo e
custos, nós fornecemos um processo otimizado
de usinagem“, diz Davis.

Alta qualidade e alta precisão são como um seguro
Com experiência de quase 20 anos em torneamento
na Suíça, Jim Daves é um especialista na área.
Perguntamos sobre sua opinião em relação às
ferramentas Mitsubishi Materials. “Em poucas
palavras, elas permitem alcançar o máximo
desempenho das nossas máquinas. Podemos
usinar com alta velocidade e alta eficiência graças
à excelente qualidade do material, que oferece
elevada resistência ao calor, ao desgaste e à fratura.
Esta é uma vantagem sem limites. Além disso, as
ferramentas oferecem alta agudez da aresta de
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corte, longa vida útil e alta precisão de retífica, o
que proporciona alta precisão de acabamento.
Enquanto as fresas de topo da concorrência
precisam realizar dois passes para obter um bom
acabamento superficial, as ferramentas Mitsubishi
Materials dispensam esta operação. São as
melhores ferramentas do mundo.“ E acrescenta:
“Na usinagem em pequenos tornos automáticos
CNC tipo Suíço, é comum o uso de suportes para
torneamento interno e fresas de rosqueamento
nas operações de acabamento e rosqueamento

após a furação. Mas quando se usa brocas de
baixa de qualidade, elas podem se quebrar e
causar a quebra do suporte para torneamento
interno que, por sua vez, pode causar a quebra
da fresa de rosqueamento, criando problemas
em efeito dominó. Por isso, a qualidade da broca
é especialmente importante, sendo que o fato de
usarmos as brocas de alta qualidade da Mitsubishi
Materials é como um pequeno seguro. Afinal,
ficamos mais tranquilos quando sabemos que os
produtos têm alta qualidade e longa vida útil.“

FOCO NO DESEMPENHO

As ferramentas que as
fábricas buscam
Aumentar a precisão das peças médicas traz muitos
benefícios, especialmente para os pacientes. Com
maior precisão das peças para implante, a instalação
durante a cirurgia torna-se mais fácil, reduzindo a
sucessão de ajustes finos e o tempo de cirurgia. Para o
paciente, isto significa ser poupado de mais sofrimento.
Em outras palavras, a produção de peças mais estáveis
com maior rapidez conduz ao sucesso do tratamento.
Jim Davis contou-nos sobre a contribuição da Mitsubishi
Materials para indústria médica: “As indústrias médica,
automobilística e aeronáutica se diferenciam quanto
à fabricação. Na indústria aeronáutica, as peças são
extremamente grandes e são fabricadas unitariamente.
Por isso, é utilizada a mesma ferramenta, embora se
utilize centenas de unidades para usinar uma única
peça. Já a indústria automobilística demanda altíssima
eficiência de produção, com troca de ferramentas
em cada turno de trabalho. Na indústria médica, por
sua vez, é preciso usinar produtos muito variados em
pequenas quantidades, usando o mesmo equipamento.
Por exemplo, são usinadas 30 unidades de uma peça,
20 de outra, mais 15 de outra... Isto demanda muito
tempo de preparo em uma sequência repetitiva de
montagem e usinagem. Na medicina, muitas vezes
o desempenho é mais importante do que a eficiência.
Se antes mesmo da montagem já se sabe que a
ferramenta tem alta confiabilidade, não há necessidade
de buscar as condições ideais, a precisão de usinagem,
etc. Neste caso, basta efetuar a montagem e logo iniciar

a usinagem, o que reduz o tempo total e proporciona
resultados ainda melhores. Se reduzirmos um minuto
no tempo de ciclo de uma peça, na produção de 30
peças, conseguiremos reduzir 30 minutos em todo o
processo. O custo de usinagem na fábrica nos EUA
custa em média cerca de US$ 300 dólares por hora, mas
para a indústria dental, custa cerca de US$ 750 dólares
por hora. Tempo é dinheiro! A maioria das ferramentas
da concorrência precisa ser trocada a cada 100 peças
usinadas, mas as ferramentas da Mitsubishi Materials
são trocadas a cada 500 peças. A redução de tempo
é enorme, mesmo que seja o tempo gasto apenas
na troca de ferramentas. Os produtos da Mitsubishi
Materials são excepcionalmente compatíveis com as

peças de alta precisão com dimensões micrométricas.
Para se ter uma ideia, uma folha de papel tem
espessura de aproximadamente 100 mícrons, enquanto
que há peças cuja precisão de usinagem deve ser
controlada em 10 mícrons. A exigência de precisão é
extremamente rigorosa. Além disso, a maioria destas
peças tem furos e geometrias de usinagem, sendo que
todos os pontos mais importantes são inspecionados
em 100% das peças. Neste tipo de usinagem de alta
precisão, a qualidade total, que abrange o desempenho
de corte da ferramenta e a precisão do adaptador, faz
uma diferença enorme. Os produtos de alta precisão da
Mitsubishi Materials são eficazes e contribuem para a
melhoria da qualidade do processo.“

O futuro dos equipamentos médicos
“As operações de acabamento realizadas
em máquinas deve crescer rapidamente no
futuro. Também deve crescer a produção de
impressoras 3D para produção de articulações
artificiais, como a cabeça do fêmur e o

componente acetabular (pelve). Atualmente
já existem peças caríssimas de componente
acetabular em material metálico, produzidas em
impressoras 3D. A desvantagem da impressora
3D é que ainda não alcança a precisão de

acabamento. No futuro, as impressoras 3D
certamente serão capazes de produzir peças
com excelente acabamento, alta qualidade e
precisão. Assim, muitas peças médicas devem
se tornar cada vez menores e mais precisas.“
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Lançamento da pedra fundamental da Fundição e Refinaria Akita (1952)

Vol. 3

A produção de zinco responde às
expectativas da região.

Fundição e
Refinaria Akita

Em 1953, a Mitsubishi Metal Mining (predecessora da Mitsubishi
Materials) estabeleceu na cidade de Akita, a Fundição e Refinaria
Akita com as teconologias mais avançadas da época para atender
a demanda por zinco durante a reconstrução pós-guerra. Usando
a energia elétrica abundante, a empresa produzia em grande
escala zinco eletrolítico de alta qualidade, alcançando grande
progresso. No entanto, a partir de 1980, o aumento dos custos de
energia elétrica e a estagnação dos preços dos metais acabaram
levando à descontinuação da produção em 1996. No extenso
terreno que pertencia à refinaria, atualmente estão instaladas as
empresas do Grupo Mitsubishi Materials. Dentre elas, a Japan
New Metals é uma empresa que se destaca pelo desenvolvimento
de atividades de reciclagem de tungstênio usado nas ferramentas
de metal duro, exercendo uma função muito importante para a
Mitsubishi Materials.
A nova fundição traz esperanças de
recuperação pós-guerra
Desde o período a.C., o zinco já era usado na
liga com o cobre, formando o latão. Porém, o
método de fundição (metalurgia) para extração
do zinco puro só foi desenvolvido no século XV
e introduzido no Japão somente no século XX.
A demanda por zinco cresceu à medida que
o Japão passou a produzir chapas de aço com
revestimento de zinco e materiais anticorrosivos
galvanizados. Em 1934, a Mitsubishi Mining
iniciou as atividades de fundição de zinco
na Fundição e Refinaria de Naoshima e na
Planta de Mineração de Hosokura. Mas com
o fim da guerra, a produção em Naoshima foi
interrompida e Hosokura, que chegou a produzir
cerca de 600 toneladas ao mês, estava em
declínio. A oportunidade surgiu após a guerra. A
produção de minério de zinco cresceu nas minas
de Ikuno e Akenobe. Em 1950, com a Guerra
da Coreia (1950-1953), a demanda por zinco
aumentou. No ano seguinte, foi estabelecida
15
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Início das operações da Fundição e Refinaria Akita
(Em destaque no círculo: Nakayama, o primeiro Diretor da Fundição e Refinaria Akita)

Fábrica de eletrólise com equipamento moderno

Arco com o slogan “Akita desafia novamente“ (1979)

a “Sede para Construção da Planta de
Yokkaichi”para a instalação de uma nova planta
de fundição e refinaria de zinco. Este projeto
já existia há algum tempo, mas a localização
ainda era incerta. Enfim, decidiu-se pela
instalação na cidade de Akita, que demonstrava
grande entusiasmo como candidata e oferecia
vantagens decisivas na escolha do local. Uma
delas era a energia elétrica, que representava
cerca de 35% dos custos de produção de zinco
e era fornecida a baixos custos pela Usina
Hidrelétrica de Komatagawa, na mina de
Osarizawa. Outra vantagem era a possibilidade
de fornecer o ácido sulfúrico, um subproduto
do refino de zinco, como matéria-prima para a
empresa vizinha Tohoku Fertilizer (fabricante
de fertilizantes, predecessora da Mitsubishi
Materials Electronic Chemicals).
Expansão da demanda no período de
crescimento acelerado do Japão
Com o apoio do então presidente da Mitsubishi

Metal Mining, Sr. Michiyuki Hani, a Fundição
e Refinaria Akita iniciou suas operações em
novembro de 1953, com modernas caldeiras
de leito fluidizado, incorporando a tecnologia
norte-americana. Esta tecnologia foi analisada
plenamente pela equipe do engenheiro do
Instituto de Pesquisa de Mineração, Sr. Ken
Nagano (ex-presidente da Mitsubishi Materials).
Dez anos depois, esta técnica foi aplicada à
produção de cimento na Planta de Higashiya,
tornando-se a primeira operação de transição
ao forno de pré-aquecimento em suspensão que
foi bem sucedida no Japão. Além disso, o esforço
da população que se mudou de Naoshima,
Hosokura e Osarizawa para Akita permitiu
finalmente o início da construção acelerada
da nova fundição e refinaria, que simbolizava a
recuperação pós-guerra. Com uma produção
inicial de 560 toneladas ao mês, a refinaria
apresentava um crescimento estável da produção
e os funcionários se empenharam para atender a
demanda crescente, resultado da forte expansão

HISTÓRIA DA MITSUBISHI

Zinco eletrolítico

Cerimônia de inauguração da
Fundição e Refinaria Akita (1954)

Título do
primeiro
boletim
interno da
fábrica

O primeiro edifício de mineração foi remodelado para uso como
a Planta de Akita da Japan New Metals Co., Ltd.

Funcionários da Japan New
Metals Co., Ltd., Planta de Akita

econômica. Em março de 1973, Akita alcançou
uma produção mensal de 8 mil toneladas de
zinco eletrolítico, tornando-se uma das maiores
plantas de fundição e refinaria de zinco no mundo.
Isto encorajou a empresa a estabelecer uma
meta de produção de 10 mil toneladas ao mês.
Rumo ao desenvolvimento de Akita
Com a crise do petróleo em 1973, a economia
japonesa desacelerou e, com o aumento dos
custos de energia elétrica e a estagnação dos
preços dos metais, a fundição e refinaria de
Akita entrou em crise. Todos os funcionários se
uniram e se empenharam no racionamento de
energia elétrica e otimização do trabalho, além
de promover uma estreita cooperação entre os
diferentes níveis hierárquicos para reforçar a
base de negócios. Mas a recessão econômica no
país se prolongou e a forte valorização do iene
foi o golpe final. Em 1996, tornou-se inevitável
a interrupção da produção de lingotes de zinco.
A produção foi descontinuada, dando início às

Vista da Fundição e
Refinaria Akita (anos 70)

Imagem atual da Planta de Akita, Japan New
Metals Co., Ltd. (2016)

Interior da Planta de Akita, Japan New Metals Co., Ltd.

Pó de carboneto de tungstênio

operações de demolição da fábrica e transição
das atividades de negócios para o segmento
ambiental. Ao mesmo tempo, para atender a
demanda da cidade, as empresas do Grupo
Mitsubishi Materials, em cooperação, passaram
a desenvolver suas atividades de forma sólida
no local, a começar pela Mitsubishi Materials
Electronic Chemicals, seguida pela Japan New
Metals, Diaplaza, SUMCO JSQ Division (antiga
Mitsubishi Materials Quartz), entre outras.
Progresso contínuo com a fábrica de
reciclagem de metal duro
Especializada na produção de pó de carboneto
de tungstênio, uma das matérias-primas das
nossas ferramentas de corte, a Japan New
Metals instalou uma nova planta em Akita, onde
operava a antiga fábrica de zinco. Esta planta
possui um sistema integrado de produção, que
abrange desde a extração de matérias-primas
como o minério de tungstênio, a moagem e a
obtenção do pó. Suas atividades concentram-

Materiais para reciclagem

se na reciclagem a partir da coleta de sucatas
de metal duro e extração do tungstênio, o que
possibilita uma produção de alta qualidade e
estabilidade, sem ser afetada pelas condições
variáveis de abastecimento de matéria-prima.
Na reciclagem, cerca de 99% do tungstênio
presente na sucata é recuperado. Além
disso, a água utilizada na fábrica é tratada
internamente. Portanto, esta é uma
atividade de negócios que reforça
a contribuição da nossa empresa
para uma sociedade orientada para
Fundição
a reciclagem. Planejamos ampliar
e Refinaria
Akita
as instalações para expandir os
negócios em reciclagem, com a
expectativa de contribuir para
o desenvolvimento local e
a revitalização de Akita.
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Hiroki Sugaya
Equipe de Desenvolvimento
de Ferramentas
(Líder de Projeto)
Funcionário desde 2010

Kenji Sugawara
Equipe de Desenvolvimento
de Ferramentas
Funcionário desde 1989

Insertos para torneamento
de materiais de difícil
usinabilidade
Alta resistência à fratura
na usinagem de superligas
Na indústria, a demanda por materiais
de difícil usinabilidade tem crescido
continuamente. Com isso, tornou-se
necessário o desenvolvimento de
ferramentas standard capazes de
atender diversas aplicações na usinagem
de materiais de difícil usinabilidade.
Conversamos com quatro membros
da equipe de desenvolvimento de
ferramentas sobre a experiência e os
bastidores do projeto de desenvolvimento
da Série MP/MT90.
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Osamu Ichinoseki
Equipe de Desenvolvimento
de Ferramentas
Funcionário desde 1975

Tomoyuki Masuno
Equipe de Desenvolvimento
de Material e Revestimento
Funcionário desde 2000

Série
MP/MT90

HISTÓRIA DA MANUFATURA

P:

Qual era o cenário que envolvia o
desenvolvimento destes insertos?
Sugaya: A indústria aeroespacial, automobilística
e médica, que utilizam os materiais de difícil
usinabilidade, estão em expansão. Para
atender esta demanda, iniciamos o projeto de
desenvolvimento de produtos para usinagem
de materiais de difícil usinabilidade. Porém,
esta usinagem abrange uma grande variedade
de materiais e peças, sendo que o desempenho
exigido da ferramenta em cada aplicação varia
significativamente. Portanto, definimos um
objetivo que era desenvolver uma ferramenta
standard capaz de atender condições de corte
variadas. Neste processo, juntamente com o
Departamento de Vendas que tem contato com
os clientes, e a equipe de Desenvolvimento
de Materiais, aprofundamos a discussão até
definirmos o alvo principal. Por fim, escolhemos
a indústria aeronáutica como o nosso principal
foco e então iniciamos o desenvolvimento de
insertos para usinagem de ligas resistentes ao
calor e ligas de titânio.

P:

Quais foram os desafios enfrentados
durante o processo de desenvolvimento?
Sugaya: O mecanismo que provoca danos à
aresta de corte na usinagem de ligas de titânio
e ligas resistentes ao calor é muito diferente das
condições de usinagem de materiais metálicos
em geral, como ferro fundido e aços. O nosso
foco era tornar a aresta de corte mais resistente
à fratura e prolongar a vida útil da ferramenta.
Sugawara: Primeiro, fizemos uma profunda
análise das ferramentas existentes. Leves
variações nas condições de corte acabavam
causando danos à ferramenta, o que dificultava a
avaliação do desempenho. Portanto, utilizamos
o maior número possível de amostras para os
experimentos e, para cada amostra, aplicamos
um número de critérios maior do que o habitual.
Durante esta análise, percebemos que o ângulo
de saída e a preparação da aresta eram os
elementos mais importantes na redução dos
danos à aresta de corte.
Sugaya: Como já era previsto, o protótipo com
um grande ângulo de saída e uma pequena
preparação de aresta reduziu os danos na
usinagem inicial. Mas a vida útil da ferramenta
foi menor. Seria ótimo se os danos apresentados
na usinagem inicial nos permitissem prever
com precisão a vida útil da ferramenta. Porém,
na usinagem de ligas resistentes ao calor, isto
era muito difícil. Para prolongar a vida útil da
ferramenta, era preciso controlar as fraturas
na aresta de corte até o final da usinagem. Além
disso, era necessário alcançar um desempenho
estável em diferentes condições de corte.
Fizemos inúmeros testes até chegar ao formato
de aresta mais efetivo.
Ichinoseki: Passamos por uma sequência de
tentativas e erros. Analisamos cuidadosamente
a influência do ângulo de saída e da preparação
da aresta de corte, e só depois partimos para
o desenvolvimento. Por isso, em comparação
aos desenvolvimentos anteriores, este projeto
exigiu um esforço muito maior em termos de
preparação de amostras, inspeção da geometria,

Insertos para torneamento de
materiais de difícil usinabilidade

Série
MP/MT90
testes de usinagem e avaliação. Houve uma
ocasião em que ficamos confinados na sala de
inspeção por 3 dias seguidos para inspecionar
um lote de amostras. Evidentemente contamos
com a ajuda dos computadores para aumentar
a eficiência do desenvolvimento, mas no final,
o trabalho manual e repetitivo era inevitável e a
dedicação do desenvolvedor é decisiva. (risos).
Assim, conseguimos identificar o tamanho de
preparação de aresta mais eficiente para cada
ângulo de saída.
Sugaya: Como resultado deste processo de
tentativa e erro, nós desenvolvemos três tipos de
quebra-cavacos com base nas necessidades do
mercado e lançamos estes insertos em 2013. É
possível selecionar os quebra-cavacos de acordo
com as condições de corte: o quebra-cavaco LS
com ângulo de saída de 20 graus proporciona
excelente controle de cavacos; o quebra-cavaco
MS com ângulo de saída de 15 graus tem aresta
de corte resistente, e o quebra-cavaco RS com
ângulo de saída de 10 graus tem alta resistência
à fratura. Após o lançamento, estes insertos
têm sido muito bem avaliados quanto à agudez.
A alta versatilidade é outra característica bem
valorizada, já que permite uma aplicação ampla,
não apenas em ligas resistentes ao calor.
Masuno: Para o desenvolvimento das classes,
aumentamos o conteúdo de alumínio na
camada de cobertura, em comparação ao
(Al,Ti)N convencional. Isto aumentou a dureza e
a estabilização da fase de alta dureza, tornando
os insertos mais resistentes ao desgaste e à
soldagem. O resultado foi um desempenho 25%
superior em relação aos produtos convencionais.
Com a combinação da nova classe e a geometria
ideal da aresta de corte, acredito que alcançamos
um novo patamar na usinagem de materiais de
difícil usinabilidade.

P:

Quais eram as prioridades no
desenvolvimento?
Ichinoseki: Além das propriedades de expulsão
de cavacos, a aparência também era um ponto
importante para nós. Neste caso, a inspiração
veio das asas de uma aeronave. Nós queríamos
que a aparência demonstrasse alto desempenho
como inserto para superligas.
Sugawara: Por se tratar de uma série de insertos
ISO para torneamento, este produto seria uma
linha abrangente com grande variedade de itens.
No processo normal, partimos das propriedades
básicas do protótipo para ampliar a série,
incluindo diferentes geometrias, variações de
círculos inscritos, ângulos de ponta e raios de
ponta. Mas este processo demanda tempo, o que

acabaria atrasando o lançamento do produto no
mercado, sendo que o formato padrão já estava
pronto. Então, estabelecemos uma estrutura que
permitia o desenvolvimento de 1/3 de uma série
convencional completa. Assim, poderíamos
fornecer logo este produto aos nossos clientes.
Sugaya: A grande vantagem de reunir quatro
pessoas de diferentes gerações e níveis de
experiência é que compartilhamos o respectivo
know-how com toda a equipe. Em especial, o Sr.
Ichinoseki, com base na sua profunda experiência
acumulada ao longo da carreira, elaborou um
“manual de desenvolvimento“ que foi muito útil
para nós. Recomendo a leitura deste manual
para todos os jovens desenvolvedores. Quero
continuar aprendendo sobre as tecnologias
desenvolvidas pelos veteranos e transmití-las
para as próximas gerações.
Ichinoseki: Outro ponto importante é que a
alegria e as perspectivas positivas do nosso
jovem líder de equipe tornaram o ambiente
de trabalho mais leve, contribuindo para o
desenvolvimento dos produtos. (risos).

P:

Por favor, deixe uma mensagem para os
seus clientes.
Ichinoseki: No momento, temos apenas os
insertos negativos, mas planejamos expandir a
série com insertos positivos em breve. Depois do
lançamento no mercado, percebemos que este
produto teria aplicação na usinagem de peças
pequenas. Por isso, pretendemos desenvolver
também insertos de tamanhos pequenos.
Sugaya: Embora o nome do produto esteja
relacionado à usinagem de materiais de difícil
usinabilidade, temos obtido bons resultados na
usinagem de aços inoxidáveis e alguns tipos de
aços. Por isso, experimentem a versatilidade
deste produto. Nosso objetivo é propor soluções
para diversas indústrias, reforçando a nossa
capacidade de resposta através de uma linha de
produtos abrangente.
Sugawara: Nós implementamos novas iniciativas
para aumentar a eficiência continuamente. O
know-how acumulado neste projeto será útil
para os desenvolvimentos futuros. Estou muito
satisfeito por termos conseguido entregar este
produto aos nossos clientes de forma tão rápida.
Masuno: Vamos continuar desenvolvendo novos
materiais e novas tecnologias para fornecer
produtos de alta qualidade e alto desempenho.
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ARQUIVO DE TECNOLOGIA
O contínuo progresso
tecnológico na fabricação
do metal duro

História das inovações
tecnológicas em busca da
essência do metal duro
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Em 1989, quando as ferramentas de metal duro começavam a se
difundir no mundo, a Mitsubishi Materials lançava o substrato de
metal duro “TF15“, atualmente usado por diversos fabricantes de
ferramentas na produção de fresas de topo de metal duro. Desde
então, a Mitsubishi Materials, através de contínuas inovações
tecnológicas, vem desenvolvendo ferramentas de tamanhos
reduzidos, como as brocas de diâmetro extremamente pequeno.
Neste artigo, apresentamos a história do metal duro microgrão
usado em ferramentas inteiriças.
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CLOSE UP

Processo de fabricação do substrato de metal duro

O metal duro é uma liga de carboneto de
tungstênio (WC) e cobalto (Co). O WC é o
principal componente e o Co é o elemento
de liga. Em geral, quanto menor o tamanho
do grão de WC, maior será a dureza do
metal duro; e quanto maior a quantidade
de Co, menor será a dureza. O metal duro
é um material duro, porém frágil. Portanto,

é importante considerar o equilíbrio entre
dureza e tenacidade de acordo com a
aplicação. A fabricação do metal duro
começa com a extração do tungstênio a
partir do minério, seguido pelos processos
de cementação, prensa e sinterização, até
obter o produto final. A Mitsubishi Materials
fornece produtos com desempenho muito

estável devido ao processo integrado que
abrange o desenvolvimento do material, a
fabricação e o controle de qualidade. Além
disso, a capacidade de refletir até a matériaprima a intenção de desenvolvimento de
produtos proporciona alta flexibilidade de
desenvolvimento e permite criar novos
produtos, líderes no mercado.

Processo de fabricação do metal duro
Material
reciclado
Tungstênio
(minério)

Mistura

Parte

1

Processamento

Pó de tungstênio
Pó de carbono

Cementação

Prensa

Sinterização

Prensa isostática
a quente (HIP)

Pó de carboneto de tungstênio
Pó de carboneto de titânio
Pó de carboneto de tântalo
Pó de cobalto

Inspeção

Produto
final

1989 ~

Lançamento da TF15, uma classe versátil e
altamente resistente
No início dos anos 80, as fresas de topo
inteiriças de aço rápido eram predominantes
no mercado. As fresas de topo de metal duro
ainda eram uma novidade, representando
apenas 5% das 700.000 fresas de topo
produzidas por mês no Japão. Neste período,
a Mitsubishi Materials fornecia a sua primeira
série de metal duro microgrão, a “UF20/
UF30“. Comparada com o aço rápido, seu
desempenho era superior pelo fato de “não
quebrar”, mas utilizava uma liga de alto Co de
baixa dureza, completamente fora dos padrões
atuais. Posteriormente, quando as fresas
de metal duro se tornaram mais populares,
a resistência ao desgaste já não atendia as
necessidades, sendo que os fabricantes de
metal duro já começavam a desenvolver novas
ligas de metal duro microgrão. No final dos
anos 80, cada fabricante já definia a composição
básica dos materiais usados para fabricar as
suas respectivas fresas de topo. A Mitsubishi

Materials buscava versatilidade para atender
diversas aplicações de usinagem e decidiu
desenvolver um material capaz de garantir a
resistência da aresta de corte, mais do que a
dureza. Então, em cooperação com a Japan
New Metals, uma empresa do grupo Mitsubishi
Materials, desenvolveu o pó de WC (carboneto
de tungstênio) ultramicrogrão. Em 1989, lançou
a TF15, um metal duro com excelente equilíbrio
entre dureza e resistência à fratura.
Além de usar a TF15 na fabricação dos seus
próprios produtos, a Mitsubishi Materials
passou a fornecê-la para outros fabricantes
de fresas de topo, com o intuito de promover
o uso das fresas de metal duro e expandir
o mercado. Assim, simultaneamente ao
lançamento, a TF15 penetrou no mercado
doméstico de fabricantes especializados.
Atualmente a TF15 é usada como substrato
das brocas inteiriças da série WSTAR e dos
insertos da classe VP15TF com cobertura

Miracle, além das fresas de topo. Com o uso
crescente ao longo dos 25 anos desde o seu
lançamento, a TF15 tornou-se um dos nossos
principais produtos nos negócios em metal
duro. Além disso, os materiais semelhantes à
TF15 têm se tornado uma tendência mundial
para as fresas de topo de metal duro. Estamos
orgulhosos pelo reconhecimento recebido de
nossos clientes pelo desenvolvimento de um
produto de alta qualidade, resultado de uma
avançada tecnologia de produção que permite
a fabricação de produtos com desempenho
estável.
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MF10 - O metal duro ultramicrogrão
padrão com melhoria significativa da
resistência
A MF10 foi lançada quase simultaneamente
à TF15. Seu foco era o mercado de minibrocas
para furação de placas de circuito impresso,
que estava em expansão acelerada. Esta é
uma aplicação que exige da liga de metal duro
alta rigidez e alta dureza, diferentemente das
fresas de topo. Para a furação destas placas
que têm um alto valor, a primeira exigência
da ferramenta é “não quebrar” e, além disso,
“manter a retilineidade do furo”. Naquela
época, a HTi10 era usada como substrato para
diâmetros em geral e a UF20 para diâmetros
pequenos. Porém, nem a resistência da HTi10
e nem a rigidez da UF20 eram adequadas para
a usinagem destas placas. Era necessário
desenvolver um novo material que atendesse
aos requisitos desta aplicação.

3

Parte

1999 ~

No fim dos anos 90, juntamente com o crescente
uso dos dispositivos eletrônicos, houve uma
expansão da demanda por minibrocas de
diâmetros maiores que o alvo inicial da MF10. Ao
mesmo tempo, as placas de circuito impresso
também se tornaram mais duras e a HTi10 já não
atendia mais as necessidades desta aplicação.
Para o desenvolvimento da SF10, adotamos a
concepção de partículas maiores, contrariando

HISTÓRIA

Então, a primeira ideia que ocorreu era retornar
à origem do metal duro e “minimizar as falhas”.
A resistência do metal duro, que é um material
quebradiço, é afetada por uma falha residual
interna muito pequena. Devido à fabricação do
metal duro a partir da metalurgia do pó, mesmo
com toda a cautela, a formação residual de
microporos em grandezas micrométricas era
inevitável. Para aperfeiçoar este processo, seria
preciso uma grande evolução na tecnologia de
sinterização. Por outro lado, mesmo corrigindo
esta falha, qualquer problema na estrutura
causaria variações de resistência.
Assim, para solucionar esta questão,
trabalhamos em conjunto com a Japan New
Metals no desenvolvimento de um pó de WC com
partículas superfinas, cujo tamanho do grão

é significativamente menor do que o pó de WC
convencional. Simultaneamente aperfeiçoamos
a nossa tecnologia de sinterização e
conseguimos reduzir a presença de microporos.
Deste desenvolvimento surgiu a MF10, que
oferece rigidez e resistência elevadas. Com isso,
a MF10 estabeleceu uma posição estável no
mercado de minibrocas de diâmetro pequeno.
Além disso, usado como substrato para fresas
de topo, apresentou um excelente desempenho
na usinagem de aços endurecidos, superando
uma das desvantagens da TF15. Desde então, a
MF10 tem sido utilizada para aços endurecidos e
a TF15 para uso geral.

SF10 - Padrão mundial para minibrocas
de diâmetros convencionais

a tendência de redução dos grãos de WC para
minibrocas. Além de controlar o microlascamento
causado pelo preenchedor da placa, com a
tecologia de fabricação desenvolvida para a MF10,
foi possível obter uma dureza estável. A SF10,
usada em minibrocas de diâmetros convencionais,
que correspondem ao maior volume, também era
usada por outros fabricantes de minbrocas, sendo
usada como a principal classe até os dias de hoje.

Traçando a história do substrato de metal duro

do metal duro ultramicrogrão desenvolvido
2004 Comercialização
1970 Lançamento da UF
em parceria com a Mitsubishi Materials Kobe Tools
da TF15, metal
Corporation (atual Planta de Akashi), cujo uso era exclusivo
1989 Lançamento
duro de alta resistência
Lançamento da MF10,
metal duro de partículas
superfinas

1999
21

Lançamento da SF10,
metal duro para minibrocas
de diâmetros convencionais
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à série Impact Miracle para usinagem de aço endurecido

da MP8010, metal duro com cobertura PVD
2009 Lançamento
para usinagem de aço endurecido, desenvolvido através

2012

da tecnologia de materiais da série Impact Miracle
Comercialização do substrato exclusivo das minibrocas de diâmetros
extremamente pequenos (inferior a φ0,15)
Evolução da tecnologia de fabricação de substrato devido ao desenvolvimento de
minibrocas com estrutura composta

4

ARQUIVO DE TECNOLOGIA

Parte

ARQUIVO DE TECNOLOGIA
2000 ~

IMPACT MIRACLE - Classe de alta dureza
desenvovida em colaboração com a
Mistubishi Materials Kobe Tools
Em 2000, o Departamento de Ferramentas da Kobelco
(atual Planta de Akashi da Mitsubishi Materials) uniuse ao grupo Mitsubishi Materials e passou a se chamar
Mitsubishi Materials Kobe Tools Corporation. Sua
especialidade eram as fresas de topo para usinagem
de aços endurecidos. Para explorar ainda mais esta
área de domínio, beneficiou-se da sinergia com a
tecnologia de materiais da Mitsubishi e iniciou o projeto
de aperfeiçoamento das fresas de topo. Naquela época,
a Kobelco utilizava um material denominado KRZX8,

Parte

5

2012 ~

um metal duro microgrão equivalente à nossa MF10.
Para adequar-se à usinagem de aço para matrizes
com dureza de 60 HRC, era necessário aumentar a
dureza do substrato. Mas para o uso em fresas de topo,
um dos desafios era garantir a resistência da aresta
de corte. Para obter a dureza ideal, era preciso reduzir
pela metade o tamanho da partícula de metal duro. Isto
exigia que o pó de WC, a matéria-prima do metal duro,
tivesse seus grãos reduzidos em tamanhos menores
que a metade do grão convencional. Além disso,

os grãos uniformes distribuídos com espaçamento
pequeno entre eles era uma condição indispensável.
Mas não havia no mercado um produto que atendesse
estes requisitos. Então, trabalhamos em parceria com
a Japan New Metals para desenvolver o pó de WC com
partículas superfinas medindo em torno de 0,1μm. Este
novo pó, que apresentava dureza significativamente
maior e resistência equivalente à MF10, foi empregado
como principal material na fabricação da série Impact
Miracle, lançada em 2005.

Desenvolvimento da próxima geração
de metal duro de partículas superfinas

Nossos atuais desenvolvimentos de minibrocas têm
seguido duas vertentes. Por um lado, as minibrocas
de tamanhos convencionais, que representam
o maior volume, passaram a ter qualidades e
características cada vez mais uniformes. Por
outro lado, para aumentar o seu valor agregado,
as microbrocas passaram a ter diâmetros cada
vez menores, com alguns itens cujos diâmetros
são inferiores a 0,15mm. Estas microbrocas com
diâmetros extremamente pequenos têm apenas
algumas dezenas de mícrons (μm) na porção do
núcleo. Neste universo minúsculo, no caso da
MF10, não seria possível colocar nem 100 grãos de
WC. Portanto, o principal desafio era a tecnologia

de produção em massa. Para produzir partículas de
WC de 0,1 μm, a dificuldade de fabricação dava um
grande salto, pois partículas pequenas aglomeramse facilmente e, quanto mais finas, tornam-se mais
reativas, interferindo na homogeneidade da liga.
Além disso, os materiais das minibrocas
começavam a mudar. No início da década de
2000, as minibrocas, que eram inteiriças de metal
duro, passavam a ser compostas com ponta de
metal duro e haste de aço. Já no fim de 2000,
praticamente 100% das brocas eram compostas,
exceto as brocas de haste de Ø2mm. Isto acelerou
a produção de brocas cada vez mais longas e com
diâmetros cada vez menores, tornando a fabricação

ainda mais complexa. Então, tivemos que fazer
grandes melhorias em todos os processos como
a tecnologia de mistura, extrusão e sinterização.
Alguns clientes já usam os novos materiais desde
2012, mas a introdução efetiva no mercado começa
agora, com grande expectativa de expansão de
vendas.

Recordando a evolução do metal duro ao longo
de um quarto de século
Ao rever a história de desenvolvimento dos nossos
produtos, temos a certeza de que a “capacidade de
desenvolver materiais desde a produção da matériaprima“ é sem dúvida o nosso ponto forte. Afinal,
isto nos permite produzir matérias-primas com
características adequadas para os produtos que
desejamos desenvolver. Além disso, nossos produtos
de metal duro são reconhecidos pela qualidade
estável. Para mantermos a alta confiabilidade, além

do projeto do produto, é preciso um rigoroso controle
de qualidade e um alto nível de produção da matériaprima. A matéria-prima é a base de tudo o que
produzimos e nenhuma falha pode ser “disfarçada“.
Ao mesmo tempo, este desafio é justamente o que
torna o desenvolvimento de metal duro um trabalho
interessante e gratificante. Usando os pontos fortes
a nosso favor, vamos continuar explorando todo o
potencial do metal duro.

(Centro) Kazuki Okada, doutor em engenharia, líder de
desenvolvimento de materiais, Centro de Desenvolvimento
de Materiais de Revestimento, Divisão de Desenvolvimento
(Esquerda) Hiroshi Ichikawa, diretor da Planta de Tsukuba,
Departamento de Materiais, MMC Ryotec Corporation
(Direita) Shinsuke Sakamoto, Seção de Desenvolvimento
Técnico, Departamento de Materiais, MMC Ryotec
Corporation (Desenvolvimento de tecnologia de produção)
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Sobre nós
Centro Educacional
Mitsubishi Valência

“Nós focamos
no treinamento
personalizado e na
proximidade com o
cliente, simplificando a
troca de informações“.
Stephan Hulverscheidt
Gerente da M-VEC
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M-VEC - Centro de capacitação na Europa que
fornece tecnologia de ponta em usinagem
O centro técnico localizado em Valência (Espanha) oferece conhecimentos em
manufatura de alta tecnologia para atender a demanda da indústria.
Combinando teoria e prática
Fundado em 2008, o Centro Educacional
Mitsubishi Valência (M-VEC) é uma
instalação específica para capacitação nas
principais áreas técnicas, para atender a
demanda de distribuidores, funcionários e
clientes na Europa. A M-VEC está localizada
estrategicamente nas proximidades da
fábrica da Mitsubishi Materials Valência
(Espanha), que fornece ferramentas
inteiriças de metal duro, insertos com e
sem cobertura para o mercado europeu.
Além dos treinamentos técnicos, hoje a
M-VEC presta serviços diversos, como
testes de usinagem para P&D, assistência
técnica e consultoria para clientes. Este
centro dispõe de uma moderna sala para
testes de usinagem, 2 salas de treinamento
com capacidade para até 36 pessoas
e 1 showroom de ferramentas. Nestas
instalações, é possível atender diferentes
necessidades, combinando fundamentos
teóricos dos processos de usinagem
com a aplicação prática. Com ênfase na
compatibilidade entre a teoria e a prática, os
programas de capacitação são mantidos ao
longo do ano com sessões que atendem as
demandas individuais. “Quando o conceito
da M-VEC foi introduzido pela primeira vez, o
maior desafio era tornar o edifício funcional
e também consistente com nossos planos
de desenvolvimento sustentável. Então,
otimizamos cada operação para tornar o
aprendizado mais eficiente. Com o intuito

de nos diferenciarmos dos demais centros
técnicos e obter maior eficácia de capacitação,
focamos em treinamentos personalizados
e na proximidade com o cliente. Para isso,
otimizamos os materiais de treinamento
e os recursos de usinagem, mantendo um
número adequado de participantes. Como a
maioria dos participantes dos treinamentos
são especialistas nas respectivas áreas,
além de alcançar um elevado nível de debate
técnico, este ambiente torna-se propício
para a troca de informações.“, diz Stephan
Hulverscheidt, gerente do centro. Os atuais
currículos abrangem as mudanças nas
tecnologias de usinagem, as últimas
tendências em ferramentas de corte e as
inovações tecnológicas na usinagem de
metais. Algumas ferramentas selecionadas,
com geometrias e materiais novos, são
demonstradas na M-VEC antes da aplicação
efetiva no processo do cliente. Com isso, ele
pode aprofundar a compreensão sobre a
ferramenta e suas solicitações podem ser
incorporadas ao processo, conforme sua
necessidade.
Suporte técnico de acordo com as
necessidades individuais
Eddie Melero e German Cabot (funcionários
há 7 e 3 anos respectivamente) são
operadores de máquinas da M-VEC. Eddie
contou-nos sobre os trabalhos realizados
na M-VEC. “Todo ano recebemos aqui no
centro visitantes que querem aprender
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sobre as mais recentes tecnologias de
usinagem e conhecer o desempenho
das nossas ferramentas. Colaboramos
com treinamentos para os alunos da
Universidade de Tecnologia de Valência, mas
o nosso foco é a capacitação e consultoria
para nossos clientes e distribuidores na
Europa. Às vezes, realizamos uma série
de testes de usinagem para demonstrar o
desempenho das ferramentas ao cliente
e propor estratégias de usinagem. Por
exemplo, houve uma ocasião em que
realizamos inúmeros testes para garantir
o sucesso na furação de precisão em aço
endurecido, usando brocas inteiriças de
metal duro“.
Eddie continuou revelando detalhes deste
caso: “O cliente era um fabricante de
componentes de plástico. Recebemos a
solicitação de teste de usinagem de furos
para pino ejetor, com diâmetro de Ø1 - 3mm
e profundidade de 30xD. Durante o processo
de moldagem a quente, o material fluido é
soprado para dentro do molde e, depois
de um curto período de resfriamento, o
molde é aberto. Neste momento, a função
do pino ejetor é empurrar a peça gerada
para fora do molde. O furo ao qual será
introduzido o pino ejetor requer extrema
precisão quanto à cilindricidade, diâmetro,
retilineidade, tolerância de posição e
alta qualidade da superfície acabada.
Inicialmente o Departamento de Pesquisa
e Desenvolvimento forneceu o protótipo
de uma broca especialmente desenvolvida

para este propósito e, depois disso,
simultaneamente à análise para identificar
o tipo de broca mais efetivo, era preciso
encontrar as condições de corte mais
adequadas. Depois da pesquisa inicial, os
testes finais realizados na fábrica do cliente
foram bem sucedidos. Atualmente o cliente
utiliza muitas dessas brocas para esta
aplicação, aumentanto a produtividade e a
qualidade do produto final. Esta broca só
era fornecida como um item especial, mas
devido aos excelentes resultados obtidos,
tornou-se um item standard “, explicou
Eddie.
“O maior valor do nosso centro é o fato de
que estas instalações estão à disposição
das equipes de todas as unidades da
Mitsubishi Materials estabelecidas na
Europa. Além disso, o conteúdo dos
treinamentos podem ser personalizados
de acordo com as necessidades individuais.
O instrutor habilitado utiliza o material de
treinamento de acordo com as condições.
Com isso, podemos dar mais atenção
às necessidades dos participantes,
oferecendo o suporte técnico necessário“,
complementou German.
“Nós estamos empenhados na melhoria
contínua dos treinamentos em termos de
“Recebemos participantes de
toda a Europa, interessados
em aprender sobre as últimas
tecnologias em usinagem“.
Eddie Melero (direita) e German
Cabot (esquerda), operadores
de máquinas da M-VEC

Soluções oferecidas pela M-VEC

1

TREINAMENTO

qualidade, relevância e utilidade. Estamos
desenvolvendo constantemente trabalhos
em parceria com outros centros técnicos
da Mitsubishi Materials no mundo (Japão,
EUA, Tailândia e China), compartilhando
avanços técnológicos e informações do
mercado. Estamos comprometidos em
corresponder com o ambiente de alta
tecnologia e ao ritmo do mundo atual. Com
o sucesso do projeto M-VEC, conseguimos
provar o seu valor, que deve ser ampliado e
reforçado futuramente“, concluiu Stephan.

2

DEMONSTRAÇÃO

3

DEBATES
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Quebrando cavacos com
vibração de baixa frequência
Cooperação com Citizen Machinery Co., Ltd.

Mudanças a partir dos princípios do controle de cavacos
O controle de cavacos é um dos desafios na
usinagem de peças pequenas e precisas, como
as autopeças, peças médicas e peças para
equipamentos eletrônicos, que são usinadas
em tornos automáticos pequenos. Quando o
controle de cavacos não é eficiente, os cavacos
se acumulam, o que pode afetar a vida da
ferramenta, danificar a superfície usinada da
peça e inclusive levar à parada da máquina.
Em outras palavras, o controle de cavacos
é um fator de prioridade para prolongar a

vida da ferramenta, obter qualidade estável
e melhorar a taxa de operação da máquina.
O uso de insertos com quebra-cavaco e
refrigeração de alta pressão (fluxo direcionado
para o cavaco para forçar a quebra) são
algumas estratégias usadas para o controle
de cavacos. Porém, a Citizen Machinery,
fabricante de máquinas-ferramentas, realizou
uma abordagem totalmente nova: o uso da
“tecnologia de usinagem com vibração de
baixa frequência”. Em 2013, a Citzen Machinery

apresentou a máquina com esta tecnologia,
atraindo grande interesse do setor no Japão
e no mundo. Acompanhamos o Sr. Yoshimitsu
Oita (Departamento Comercial) e Sr. Akira
Sato (Departamento de Desenvolvimento), da
Mitsuibishi Materials, em sua visita à Citizen
Machinery. Conversamos com o Sr. Takaichi
Nakaya e Sr. Kazuhiko Sannomiya, da Divisão
de Desenvolvimento da Citzen Machinery,
sobre a “tecnologia de usinagem com vibração
de baixa frequência” e suas perspectivas.

Usinagem com vibração de baixa frequência (LFV* - Low Frequency Vibration )
A tecnologia exclusiva da Citizen Machinery
sincroniza a vibração do servo eixo com a
rotação do eixo principal. Além disso, devido
à inclusão de tempos de “usinagem em vazio“
durante o corte, os cavacos são quebrados

em partes muito pequenas, facilitando
a expulsão. Esta tecnologia previne os
problemas causados pelo emaranhamento
de cavacos na usinagem de materiais de
difícil usinabilidade e na furação profunda. A

LFV é uma tecnologia de usinagem avançada
e de alta versatilidade, aplicável em diversos
materiais e geometrias de corte.

Movimento no sentido do eixo Z sincronizado com a rotação do eixo principal e onda de vibração de baixa frequência

Imagem da usinagem

Movimento
do eixo
(mm)
Área sem geração de cavacos
devido à “usinagem em vazio”

Sentido do eixo Z
Área de usinagem
durante a 2ª rotação

Área de usinagem durante a 2ª
rotação e faixa de áreas onde
os cavacos são expulsos

Área de usinagem
durante a 1ª rotação
Fase do eixo principal (graus)

*A usinagem com vibração de baixa frequência (“LFV - Low Frequency Vibration“) é uma marca registrada da Citizen Holdings Co., Ltd.
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Quebra eficiente dos
cavacos devido à
“usinagem em vazio“
Oita (Mitsubishi Materials): O controle de
cavacos é um dos grandes desafios para os
fabricantes de ferramentas de corte. Por isso,
temos muito interesse em conhecer a história
do desenvolvimento de máquinas Citizen com
esta tecnologia.
Nakaya (Citizen Machinery): A oportunidade
surgiu quando recebemos a proposta de um
cliente, parceiro de longa data. Sabemos sobre
as necessidades de controle de cavacos e nossas
discussões levaram à ideia de que a tecnologia
de usinagem LFV poderia ser uma solução.
Assim, iniciamos um desenvolvimento conjunto.
Sato (Mitsubishi Materials): Pelo senso comum,
as máquinas-ferramentas não deveriam vibrar,
certo?
Nakaya: Correto. É muito importante evitar a
vibração das máquinas-ferramentas. Quando
recebemos a proposta envolvendo a LFV, eu me
perguntava se seria possível manter a precisão
de usinagem e se a máquina seria capaz de
suportar as vibrações. Por outro lado, sentia
que a tecnologia LFV tinha um grande potencial,
o que me deu a confiança necessária para me
dedicar a este desenvolvimento técnico.

Sato: O controle de cavacos é um grande
obstáculo que restringe a automação na fábrica.
Os cavacos geram muitos transtornos, por
exemplo, causam danos à ferramenta quando
se emaranham em torno dela. Além disso, os
cavacos também prejudicam o acabamento
da superfície usinada, reduzem a vida útil da
ferramenta, sendo os causadores de diversos
outros problemas.
Oita: Na produção em massa de peças usinadas
em tornos automáticos, a taxa de operação da
máquina é a chave para a produtividade (custo).
Porém, quando os cavacos se enrolam na
máquina, o fluxo de cavacos também é alterado,

a superfície usinada é danificada e, na pior das
hipóteses, causa a parada de máquina. Portanto,
a geração de cavacos estáveis resulta no bom
acabamento superficial, redução dos problemas
de usinagem e aumento da produtividade total.
Estamos muito entusiasmados com a utilização
da LFV e nossas expectativas são muito positivas.
Nakaya: Na usinagem com a tecnologia “LFV”
que nós desenvolvemos, a inclusão do tempo de
“corte em vazio” durante a usinagem permite
a quebra dos cavacos em pequenas partes,
facilitando a expulsão. Ao mesmo tempo,
previne o aumento da temperatura na aresta de
corte, prolongando a vida útil da ferramenta.

Cavacos gerados pela LFV

Furação profunda com broca com refrigeração interna. Os cavacos são quebrados e expulsos através
dos canais da broca, prevenindo a obstrução por cavacos.

Cavacos gerados pela
tecnologia de usinagem
convencional

Rumo a um período em que os materiais de difícil usinabilidade deixarão
de ser “difíceis de usinar“

P:

Em 2014, a Citizen Machinery lançou
o VC03, um torno de dois eixos com a
tecnologia LFV. Qual foi o maior desafio no
desenvolvimento do VC03?
Nakaya: No início do desenvolvimento,
estávamos em dúvida sobre a vibração da
máquina, ou seja, a principal característica do

VC03 (figura na página 27). Afinal, o conceito
fundamental das máquinas é que, em
primeiro lugar, não devem vibrar. Além disso,
se a frequência de vibração da LFV coincidisse
com a vibração de cada componente, causaria
ressonância por toda a máquina, tornando a
usinagem impossível. Mas continuamos
o desenvolvimento tomando todas as

precauções. A LFV pode quebrar efetivamente
os cavacos, reduzir o esforço de corte sob
condições específicas, evitar o aumento da
temperatura na aresta de corte e prolongar a
vida útil da ferramenta. Portanto, a LFV provou
ser uma solução inovadora para a produção.
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Takaichi Nakaya, gerente adjunto, Departamento
de Planejamento de Desenvolvimento, Divisão de
Desenvolvimento, Citizen Machinery

Sannomiya (Citizen Machinery): A tecnologia
que nós desenvolvemos tem a capacidade de
solucionar os problemas de usinagem dos nossos
clientes e isto nos traz um sentimento de grande
realização. Ao ser lançada, a tecnologia LFV teve
uma ótima aceitação e o fato de sermos bem
avaliados nos deixa muito satisfeitos.

P:

Como a manufatura mudará no futuro?
Nakaya: Desde 2013, adotamos na Citizen
Machinery o conceito de negócios “Ko No
Ryosan“* (customização em massa). Neste
conceito, buscamos a alta produtividade em todo
tipo de produção, mantendo a mesma eficiência,
não apenas na produção em massa, mas também
na produção de baixo volume e grande variedade
de itens. Neste tipo de produção, peças variadas

com geometrias e materiais diferentes serão
processados em sequência na mesma linha de
produção. Portanto, seria inviável corrigir os
problemas de controle de cavacos através de
ajustes de programa para cada peça. Por isso,
acredito que sejam crescentes as necessidades
de tecnologias de usinagem como a LFV, cuja
aplicação é abrangente e compatível com diversos
materiais e tipos de usinagem.
Sannomiya: Ampliando o nosso campo de
visão, acredito que os chamados “materiais de
difícil usinabilidade” deixarão de ser difíceis de
usinar em breve... Mesmo que continuem sendo
difíceis de usinar, os cavacos serão menores,
não haverá emaranhamento, facilitando o
manejo e, dependendo das condições, o volume
de cavacos será reduzido de 1/3 para 1/5. Isto

Kazuhiko Sannomiya, chefe, Seção de
Desenvolvimento de Soluções, Divisão de
Desenvolvimento, Citizen Machinery

também diminuirá as viagens dos caminhões
que transportam os cavacos até as empresas de
reciclagem, beneficiando o meio ambiente.
Nakaya: Acredito que a LFV promoverá mudanças
significativas nos conceitos das tecnologias de
usinagem. Com a mudança de conceitos, tomando
a LFV como base, as geometrias e os projetos das
ferramentas também mudarão. Se partirmos
do princípio de que não há emaranhamento de
cavacos, aumentará a flexibilidade nos diversos
projetos que envolvem usinagem. Acredito que
todas as possibilidades serão ampliadas no
futuro. Novos temas de pesquisa surgirão e, com
isso, certamente os fabricantes de ferramentas
também terão que realizar intensas pesquisas.
Oita: Seria muito interessante se pudéssemos
pensar juntos sobre as geometrias das

Mecanismo para alta precisão do VCO3
A estrutura e o barramento com sistema de
aquecimento simétrico, o cabeçote tipo “wing“ e
o tanque de refrigeração externo são os conceitos
fundamentais do VC03 para evitar que o calor da
usinagem ou a deformação por variação térmica ao
longo do tempo sejam conduzidos até a estrutura
da máquina. O spindle com sistema integrado
de resfriamento de alta eficiência minimiza as
vibrações e proporciona rotação estável devido à
ausência de correias, o que resulta em excelente
precisão dimensional. Além disso, para atender
diversas necessidades de automação, é possível
combinar dispositivos periféricos como o
compartimento para armazenagem de peças de
entrada e saída, ou o sistema de carga e descarga
automática de peças de alta velocidade com tempo
de serviço de 3,5 segundos.

Cabeçote tipo “wing“ (“asa“)
Na construção do spindle, apenas as partes
laterais (“wing“) mantêm contato com as faces
deslizantes, sendo que a parte central da pinça
fica suspensa. Com isso, a geração de calor do
spindle torna-se uniforme e evita a condução
de calor para o cabeçote.
Sistema de simetria térmica
Uma base de molde fundido com estrutura simétrica
proporciona condução térmica com excelente
simetria, evitando que o calor gerado pela máquina
afete a precisão de usinagem.
Tanque de refrigeração externo
O tanque de refrigeração é separado do corpo da
máquina, sendo instalado entre os pés da máquina
para reduzir os efeitos térmicos dos cavacos e
do
fluido
refrigerante
que absorve
o calor de
corte.

*LFV - “Low Frequency Vibration Cutting“ (usinagem com vibração de baixa frequência) é uma marca registrada da Citizen Holdings Co., Ltda.
*”Ko No Ryosan” (customização em massa), é uma marca registrada da Citizen Holdings Co., Ltda.
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ARESTA DE CORTE

Yoshimitsu Oita, gerente, Departamento de
Planejamento e Desenvolvimento de Negócios,
Divisão Comercial, Advanced Materials & Tools
Company, Mitsubishi Materials Corporation

ferramentas, as combinações com os adaptadores
e os tipos de ferramentas compatíveis com esta
tecnologia. Isto poderia mudar as bases das
estratégias de usinagem nas fábricas.
Nakaya: Como exemplo de usinagem em
máquinas de grande porte, há casos em que os
operadores mantêm a porta da máquina aberta
para remover manualmente os cavacos longos
e contínuos durante o processo de usinagem, o
que gera problemas de segurança. Eles fazem
isso para evitar que os cavacos emaranhados
causem danos às peças, mas é uma operação
perigosa com risco de causar ferimentos. Já a
tecnologia LFV oferece um excelente controle
de cavacos, permitido que a máquina opere com
segurança no modo automático. Vamos continuar
expandindo a aplicação da tecnologia LFV para
outras máquinas além da VCO3, para promover
a operação segura em outros processos de
produção.
Sato: Nós também estamos empenhados no
desenvolvimento de ferramentas, considerando

Akira Sato, Centro de Desenvolvimento de Brocas,
CBN e PCD, Divisão de Pesquisa e Desenvolvimento,
Advanced Materials & Tools Company, Mitsubishi
Materials Corporation

o ponto de vista dos nossos clientes e queremos
fornecer métodos de usinagem inovadores para
as fábricas em todo o mundo.
Oita: Atualmente a Mitsubishi Materials também
dispõe de uma equipe de desenvolvimento de
tecnologia avançada e teremos grande prazer em
contribuir. Os jovens engenheiros também estão
engajados no desenvolvimento de ferramentas.
Sato: Se a LFV permite a expulsão efetiva de

VCO3 - Torno para usinagem de
vibração de baixa frequência

cavacos pelo lado da máquina, vejo a possibilidade
de criação de ferramentas completamente
diferentes, com novas capacidades e ainda
mais compatíveis com a LFV. Com base nestas
novas tecnologias e progressos das máquinasferramentas, vamos continuar empenhados no
desenvolvimento de ferramentas, contribuindo
com os clientes para a melhoria da produtividade.
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Apresentando o
espírito do Japão

“UKIYO-E”

(Impressões e pinturas em xilogravura)

Trinta e seis vistas do Monte
Fuji, by Hokusai Katsushika

O “Ukiyo-e“, conhecido internacionalmente como
uma arte tradicional japonesa, foi desenvolvido na
cidade de Edo (atual Tóquio) durante a Era Tenna
(1681-1684) do Período Edo, quando o Japão
adotava uma política externa isolacionista.
Antigamente a palavra “Ukiyo“ era escrita com
ideogramas pessimistas, representando a tristeza
do mundo físico em contraste com a alegria da vida
após a morte. Já no Período Edo, a própria ideia de
transitoriedade da vida mudou os conceitos para
uma visão mais otimista, valorizando a alegria de
viver intensamente. Assim, “Ukiyo“ passou a ser
escrito com ideogramas que significam “mundo
flutuante“. Com a influência destas ideias no
mundo das artes, os pintores passaram a retratar
em gravuras o cotidiano das pessoas, os costumes
e os temas da época. Muitas destas gravuras
eram produzidas em grande quantidade através
da xilogravura e, posteriormente, evoluíram
para o “Ukiyo-e“, tornando-se uma forma de

entretenimento popular. Portanto, o “Ukiyo-e“
pode ser considerado um precursor da arte pop no
mundo.
As principais atividades de entretenimento daquela
época eram a prostituição e as performances
teatrais que eram retratadas em “Ukiyo-e“,
conhecidos como “Bijinga“ (retratos da beleza
feminina) e “Yakusha-e“ (retratos de atores de
teatro “kabuki“), os quais ganharam popularidade
imediatamente. Além disso, os visitantes de Edo
apreciavam o “Ukiyo-e“ como souvenirs, o que
contribuiu para a difusão em outras regiões do país.
Os primeiros “Ukiyo-e“ eram gravuras em tinta
preta, conhecidas como “Sumizuri-e“ (gravuras
monocromáticas em xilogravura). Mas o estilo
mudou gradualmente com a introdução de cores
cada vez mais belas até que, em meados do Período
Edo, surgiram os “Nishiki-e“, xilogravuras bem
coloridas produzidas em grande quantidade. Este
“Ukiyo-e“ resultava do trabalho conjunto de quatro

Van Gogh era um fanático por “Ukiyo-e“?
Com a abertura do Japão no final do século XIX,
ocorria na Europa o maior movimento da arte
tradicional japonesa, conhecido como “japonismo“.
As gravuras “Ukiyo-e“, que representam este
movimento, atraíram o interesse de pintores,
romancistas, poetas, músicos e diversos outros
artistas, exercendo fortes influências sobre a cultura
ocidental. Em especial, o “Ukiyo-e“ conquistou
o coração de Vincent van Gogh, que se tornou um
ávido colecionador de “Ukiyo-e“ e, apesar de viver
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em condições humildes, adquiriu uma grande
quantidade de gravuras. O Museu Van Gogh,
localizado em Amsterdã (Holanda), dispõe de uma
coleção de “Ukiyo-e“ com aproximadamente 500
itens, os quais pertenciam a van Gogh e seu irmão
Theo. Além disso, os trabalhos de van Gogh foram
influenciados pelo “Ukiyo-e“, como se observa na
obra “Retrato de Père Tanguy“. Esta obra retrata
um amigo do período em que vivia em Paris, com
gravuras “Ukiyo-e“ de Hiroshige Utagawa ao fundo.

“Retrato de Pére Tanguy“, de Vincent van Gogh

profissionais: o editor (Hanmoto ) que idealizava a
obra, o desenhista (Eshi ) que criava a imagem, o
escultor (Horishi ) que esculpia a imagem nos blocos
de madeira, e o gravador (Surishi ) que pintava os
blocos de madeira e imprimia em papéis.
O Japão ainda era uma nação fechada quando o
“Ukiyo-e“ atravessou as fronteiras do país pela
primeira vez, quando antigas gravuras “Ukiyo-e“
foram usadas para embrulhar peças de cerâmica
que eram exportadas para a Holanda, o único país
com o qual o Japão mantinha relações comerciais.
Lá as gravuras “Ukiyo-e“ foram bastante
apreciadas e, no final do século XIX, quando o
Japão se abriu para o comércio exterior, um grande
número de gravuras “Ukiyo-e“ foram exportadas
para os países europeus e tornaram-se muito
populares. Atualmente muitas gravuras “Ukiyo-e“
estão expostas em museus na Europa e nos EUA,
cumprindo um papel importante na introdução da
cultura japonesa no exterior.

Ferramentas dos artistas de xilogravura
Para o escultor (Horishi ) que esculpe a imagem nos
blocos de madeira, as ferramentas para entalhar
são extremamente importantes, cada uma com
características e funções específicas. Por exemplo,
a “kogatana” é usada para entalhar linhas retas,
“marunomi” para linhas curvas, “hiranomi” para
aplainar áreas maiores, “aisuki” para cavar áreas
pequenas. Dentre elas, a “kogatana” é a mais
importante, sendo considerada a alma do escultor.

O escultor coloca a pedra de amolar próximo ao bloco
de madeira que está esculpindo para ajustar a afiação
da lâmina durante o trabalho. Para adquirir a técnica
de esculpir a madeira, é preciso primeiro dominar a
técnica de afiação das ferramentas, o que exige anos
de dedicação.
As belas gravuras Ukiyo-e, que têm fascinado o mundo
todo, exigem não apenas o talento e técnica do artista,
mas também excelentes ferramentas.

Entrevista com David Bull, xilógrafo

Desejo de ampliar as possibilidades do “Ukiyo-e“
e da xilogravura tradicional, incorporando as novas
tendências e culturas.
Conheci a tradicional xilogravura japonesa aos 28 anos,
quando trabalhava numa loja de instrumentos musicais
em Toronto (Canadá). Certo dia, passando por uma
pequena galeria, um cartaz com o título “Xilogravuras
japonesas“ me chamou a atenção. Fiquei impressionado
com a beleza das gravuras “Ukiyo-e“ monocromáticas
(“Surimono“) dos Períodos Edo (1603-1868) e Meiji
(1868-1902).
Aos 35 anos, eu me mudei para o Japão para estudar
sobre xilogravura. Dividia o tempo entre dar aulas de
conversação em inglês e dedicar-me à reimpressão
de “Ukiyo-e“ e de antigas xilogravuras. Em 1989, três
anos após me mudar para o Japão, iniciei um projeto de
reimpressão de xilogravuras da obra “Nishiki Hyakunin
Ishu Azuma Ori“ de Katsukawa Shunshō, desenhista
(Eshi ) do Período Edo. Estes foram os meus primeiros
passos na trajetória como xilógrafo. Dediquei-me a este
projeto por 10 anos até concluí-lo em 1998. A exposição
deste trabalho foi muito prestigiada com a presença de
inúmeros visitantes e imprensa.
Atualmente, além da reimpressão de “Ukiyo-e“ dos

“Rickshaw Cart“

“Fox Moon“

Períodos Edo e Meiji, também estou envolvido na
criação de obras originais. Há aproximadamente 4
anos, apresentamos o projeto “Ukiyo-e heroes“, uma
série com os famosos personagens de videogames
japoneses, transformados em “Ukiyo-e“. Este é um
trabalho conjunto desenvolvido com o ilustrador norteamericano Jed Henry, que cria as ilustrações, enquanto
eu as esculpo em blocos de madeira e faço as gravações.
“Ukiyo-e heroes“ une a cultura pop e a tradicional
xilogravura japonesa, sendo muito apreciada sobretudo
fora do Japão. Recebemos encomendas online de cerca
de 60 países em todo o mundo, especialmente dos EUA.
A essência do “Ukiyo-e“ era seguir o mundo atual, isto
é, o próprio mundo flutuante (“Ukiyo“). Os artistas de
“Ukiyo-e“ do Período Edo captavam com sensibilidade
os costumes e temas à frente do seu tempo, sempre
experimentando técnicas inovadoras até na forma
de se expressar. Nós também queremos incorporar
ativamente as novas tendências e culturas em nosso
trabalho, expandindo as possibilidades do “Ukiyo-e“ e da
xilogravura tradicional.

Trabalhos mais conhecidos de David Bull
e Jed Henry que foram vendidos online

David Bull
Xilógrafo
Proprietário do“Mokuhankan“ e “Seseragi Studio“
Nascido na Inglaterra em 1951, mudou-se para o Canadá aos 5 anos. Conheceu a xilogravura tradicional
japonesa aos 28 anos. Mudou-se para o Japão em 1986. Entre 1989 e 1998, dedicou-se ao projeto de
reprodução completa em xilogravura da antiga obra “Nishiki Hyakuni Ishu Azuma Ori“, de Katsukawa
Shunsõ, um artista de “Ukiyo-e“ do Período Edo. Este trabalho atraiu grande interesse do público. Em 2014,
abriu a “Mokuhankan“, em Asakusa (Tóquio). Em colaboração com desenhistas, escultores e gravadores,
dedica-se à reprodução de antigas xilogravuras do Período Edo e à criação de “Ukiyo-e“ originais.

Mudando o senso comum
Parar o carro para consultar o mapa, definir
os detalhes do local e horário para marcar um
encontro, fazer uma ligação telefônica para
confirmar o recebimento de um documento
enviado via fax. Fazendo uma retrospectiva de
quando ingressei na empresa há 20 anos, o “senso
comum“que antes era óbvio, atualmente tem se
tornado “incomum“.
Este processo no qual o “senso comum“ se torna
“incomum“ deve ser acelerado nos próximos 20
anos. As articulações artificiais e implantes de
coluna, com os quais o Japão ainda não tem tanta
familiaridade, talvez já façam parte da rotina. Com
o aumento da funcionalidade das articulações
artificiais, a amplitude de movimento das pessoas
será maior, possibilitando a mudança de regras no
mundo dos esportes.
Tornar os materiais de difícil usinabilidade
mais “fáceis de usinar“ é um grande desafio
no dia-a-dia dos engenheiros, principalmente
para fabricantes de máquinas-ferramentas e
ferramentas. Para alguns, este pode ser um
desafio impossível de ser superado, mas em toda a
história sempre houve inovadores entusiastas que
introduziram novas realidades. Minha expectativa
é que daqui a 20 anos, eu possa reler esta revista
e relembrar a existência dos “materiais de difícil
usinabilidade“ no passado. Espero contribuir de
alguma forma para mudar o senso comum dos
chamados “materiais de difícil usinabilidade“.
Hideyuki Ozawa, editor chefe
Seu Estúdio Global de Manufatura Vol . 3
Edição de abril/2016.
Publicado pelo Departamento de
Planejamento e Desenvolvimento de Negócios,
Advanced Tools & Materials Company,
Mitsubishi Materials Corporation
É estritamente proibida a cópia e a reprodução não
autorizada do conteúdo completo ou parcial desta
publicação. “MIRACLE“ nesta publicação é uma
marca registrada da Mitsubishi Materials Corporation.
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Temos o compromisso de responder prontamente aos desafios dos
nossos clientes, com a dedicação de um profissional de manufatura,
oferecendo nosso melhor para contribuir ativamente para o seu
sucesso.
Nossos esforços visam oferecer aos nossos clientes um serviço
exclusivo, único no gênero, sendo um fabricante global que
disponibiliza “seu estúdio personalizado de manufatura”.
Este estúdio é o lugar onde se pode:
Encontrar tecnologias e produtos de ponta.
Encontrar soluções a qualquer hora e em qualquer lugar do mundo.
Compartilhar o nosso entusiasmo com as mais recentes tendências
tecnológicas e produtos inovadores.
É nesse estúdio onde, em parceria com nossos clientes, pensamos,
compartilhamos, criamos e desenvolvemos soluções inovadoras
para satisfazer necessidades específicas.
O SEU ESTÚDIO GLOBAL DE MANUFATURA
MITSUBISHI MATERIALS

O significado do nosso logo
O nosso logotipo representa pessoas de mãos dadas
sobre um círculo. O círculo representa a terra. As
mãos dadas refletem o nosso compromisso em
crescer e ter sucesso “lado a lado” com nossos
clientes e trabalhar estreitamente com eles
para melhorar o desempenho no mundo inteiro.
O formato do logotipo compreende diversas ideias.
Transmite a imagem de “ferramentas de corte”
combinada com a letra “M” da marca Mitsubishi
Materials. Além disso, representa também uma
chama que simboliza a nossa paixão pela manufatura.
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Mitsubishi Materials | Advanced Materials & Tools Company
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A Mitsubishi Materials não é apenas um fabricante de ferramentas.

