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ARESTA DE CORTE

Nós, fabricantes de ferramentas, nos esforçamos para
escalar uma montanha imponente que se eleva diante
de nós. Esta montanha metafórica representa os novos
materiais que evoluem constantemente. Materiais mais
leves e resistentes são desenvolvidos continuamente e
suas aplicações tornam-se cada vez mais amplas. Os
materiais mais avançados estão presentes nas peças
aeroespaciais, como fuselagem e motores. Nossa missão
é cooperar com os clientes da indústria aeroespacial para
chegarmos ao topo desta montanha, onde conquistaremos
o desenvolvimento de novas tecnologias de usinagem.
Mas esta é uma montanha íngreme e inexplorada. Portanto,
a capacidade de tomar as decisões corretas e a habilidade
para se adaptar às mudanças bruscas do tempo são

WA (Japão)

cruciais para superar os obstáculos durante a escalada.
Para alcançar o topo, são imprescindíveis a força física
e os suprimentos, além da determinação. A nossa força
física está em nossos recursos humanos e financeiros.
Nossos suprimentos são os nossos produtos, tecnologias
de usinagem e a capacidade de produção. Além disso,
precisamos traçar o plano de escalada junto com o cliente e
assim estabelecer uma relação de colaboração e confiança
mútua. Só então estaremos prontos para escalar esta
montanha tão desafiadora.
Estou certo de que o nosso Estúdio de Manufatura se
manterá como um lugar onde transitam os conhecimentos,
servindo de abrigo aos “desafiantes” e, mais do que isso, um
local para compartilhar a alegria de ter chegado ao topo.
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Ser o melhor parceiro para o
sucesso dos nossos clientes
Obrigado por ler a quinta edição da revista
"SEU ESTÚDIO GLOBAL DE MANUFATURA".
A inovação técnica tem avançado
rapidamente em diversos segmentos.
Apresentamos nesta edição a indústria
aeroespacial, onde se concentram as
tecnologias mais avançadas e os fabricantes
de ferramentas são constantemente
desafiados a estabelecer tecnologias de
usinagem de novos materiais, como ligas de
alumínio-lítio e CMC (compósitos de matriz
cerâmica).
Para atender plenamente a demanda de
clientes que usam sobretudo materiais
de última geração, temos que conduzir
nossos desenvolvimentos priorizando
as suas necessidades. Os fabricantes
de ferramentas não devem estabelecer
limites aos seus produtos e serviços.
Em vez disso, temos que enfrentar os
desafios juntamente com o cliente para
corresponder aos seus ideais e assim,
podemos alcançar resultados inéditos,
além das expectativas. Para isso, como um
fabricante de ferramentas, precisamos nos
aprofundar na área específica do cliente,
aplicando efetivamente a "seleção e foco".
A Mitsubishi Materials está reforçando
suas ações nas indústrias aeroespacial,
automobilística e médica. O Departamento
Aeroespacial, apresentado nesta edição, é
um exemplo destas iniciativas com esforço
dedicado e especialização em um segmento

específico.
Para sermos um verdadeiro parceiro
de negócios para nossos clientes,
acredito que além do contato através de
documentos, precisamos acompanhar
o processo de usinagem na prática e
aprofundar mutuamente o entendimento
e as percepções. Além dos cinco centros
técnicos no mundo, implantamos o novo
Centro Técnico do Japão Central, em Gifu,
no Japão, para fornecer suporte técnico
mais detalhado aos nossos clientes.
O estabelecimento deste centro nos
permite atender não apenas as indústrias
aeroespacial e automobilística concentradas
no centro do Japão, mas também expandir
nossos serviços até o oeste do país. Estamos
comprometidos em promover a expansão e
melhoria contínua dos centros técnicos para
garantir uma cobertura global.
Em maio de 2017, nós apresentamos o
"DIAEDGE", uma nova marca dos produtos.
O "DIAEDGE" nasceu do desejo de fornecer
aos clientes, valores corporativos mais
atrativos através dos nossos produtos.
Continuaremos proporcionando entusiasmo
e inspiração aos nossos clientes através do
desenvolvimento de produtos que combinam
a "alta qualidade" como os diamantes
("DIA"), e as "tecnologias de ponta" aplicadas
às arestas de uma ferramenta de corte
("EDGE" = aresta). Vamos manter a nossa
proximidade com o cliente através da revista

"SEU ESTÚDIO GLOBAL DE MANUFATURA".
Queremos promover junto com o cliente,
o desenvolvimento do "DIAEDGE" como
a melhor marca de produtos de metal
duro do mundo. Além disso, o conceito de
"DIAEDGE" está incorporado não apenas
aos nossos produtos, mas também aos
serviços que oferecemos.
Com o "senso de rapidez" e "alta motivação",
nossos diversos departamentos trabalham
em sinergia e cada funcionário se dedica
incansavelmente na solução de problemas
enfrentados por nossos clientes. Nossa
missão é oferecer o nosso melhor em
tecnologias, produtos e recursos humanos,
contribuindo para o sucesso dos clientes
nos seus negócios.

Shinichi Nakamura

Diretor Executivo,
Mitsubishi Materials Corporation
Vice-Presidente,
Advanced Materials & Tools Company
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Competindo
na indústria
aeroespacial
global

AIRBUS A320neo (em atividade desde 2016)

BOEING 737MAX (em atividade desde 2017)
Novos modelos são ecologicamente corretos.

A enorme demanda promove a expansão da indústria.
Com o grande impulso das economias
emergentes, espera-se que o número de
passageiros de aeronaves no mundo (volume
de tráfego aéreo de passageiros) mantenha
a alta taxa de crescimento anual próxima
a 5%. Considerando a carteira de pedidos
confirmados, a AIRBUS (Europa) e a BOEING
(EUA), as duas empresas líderes no mercado
de aeronaves civis, juntas representavam 85%
do mercado no final de 2016. As aeronaves
de corredor único com cerca de 150 assentos

A demanda
global por
aeronaves para
passageiros
mantém o
crescimento de
5% ao ano

20

para tráfego em distâncias curtas a médias
têm uma grande demanda em mercados
altamente populosos, como China e Índia. A
AIRBUS e a BOEING têm produzido e entregado
um total de aproximadamente 1.000 aeronaves
por ano. Os jatos regionais com cerca de 100
assentos têm sido produzidos pelas duas
empresas já consolidadas no mercado, a
EMBRAER (Brasil) e a BOMBARDIER (Canadá).
Mas a SUKOHI (Rússia), a COMAC (China) e
a Mitsubishi Aircraft (Japão) estão entrando

Volume de tráfego aéreo de passageiros (Unidade: um trilhão de passageiros/quilômetro)

Realizado
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Previsão

16

Crescerá 2.5
em 20 anos

Crescimento
anual de 4,7%

12

Cresceu 2.6 vezes
nos últimos 20 anos

8
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Fonte: Japan Aircraft Development Corporation

neste segmento, tornando a concorrência
ainda mais acirrada.
Além disso, os motores de aeronaves de
passageiros, desenvolvidos e montados
no século 21 são mais ecológicos, com
baixas emissões de ruído e alta eficiência
de combustível. O crescimento previsto
na indústria aeronáutica impulsionará o
desenvolvimento e promoverá mudanças
na indústria de usinagem, criando novas
oportunidades e desafios empolgantes.
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O aumento da demanda por jatos de
passageiros está mantendo os fornecedores
de peças aeroespaciais mais ocupados do que
nunca, pressionando-os a aumentar a sua
produtividade.
Um jato de passageiros tem mais de 3 milhões

Fuselagem

de peças. Para a fuselagem e trem de pouso,
são usados materiais mais leves e resistentes,
com elevada resistência à corrosão. Para
obter maior eficiência de combustível,
materiais resistentes às altas temperaturas
e à alta pressão são usados nos motores. Os
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Os fabricantes de ferramentas de corte e
a constante evolução dos novos materiais
desenvolvidos para aeronaves

materiais usados na fabricação de aeronaves
evoluíram notavelmente nos últimos anos. É
crescente o uso de materiais cada vez mais
resistentes, como as ligas resistentes ao calor,
ligas de titânio, ligas de alumínio, além dos
materiais compósitos como o PRFC (polímero
reforçado com fibra de carbono). Como estes
novos materiais são difíceis de usinar, os
fabricantes de ferramentas de corte, em
parceria com os fabricantes de aeronaves e os
fabricantes de máquinas, realizam a pesquisa
e desenvolvimento em busca de alta eficiência,
alta qualidade e alta precisão de usinagem.

Furação de um
componente de
asa em PRFC

Broca com
cobertura de
diamante
Usinagem de bolsão
do trem de pouso em
liga de titânio

Trem de pouso

Fresa de topo
com cabeça
intercambiável
Insertos para torneamento
de materiais de difícil
usinabilidade

Usinagem de
diâmetro interno,
externo e de face
do disco em liga
resistente ao
calor

Motor a jato
Destaque
especial

Competindo na indústria
aeroespacial global
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Voo ao redor do mundo, acompanhando a indústria
aeroespacial.
Rede global da Mitsubishi Materials
A forte demanda das companhias aéreas no
mundo todo tem estimulado o crescimento da
indústria aeroespacial.
Em 2016, a Mitsubishi Materials estabeleceu
o Departamento Aeroespacial para oferecer
produtos e serviços da mais alta qualidade

aos clientes deste segmento. Como extensão
desse novo departamento no Japão, a empresa
também designou equipes dedicadas em
tempo integral na Europa e nos EUA, para
oferecer respostas rápidas e detalhadas aos
clientes.

Além disso, para desenvolver tecnologias
de usinagem inovadoras, o Departamento
Aeroespacial mantém uma estreita relação com
os seis centros técnicos localizados no Japão,
Europa e EUA; e também com universidades e
institutos de pesquisa no Japão e no exterior.

EUROPA

Trabalho em equipe
além das fronteiras
nacionais
A Mitsubishi Materials possui escritórios de
vendas na Europa, Rússia e Turquia, além
do Centro Técnico (M-VEC) e da planta de
fabricação de ferramentas de corte, ambos na
Espanha.
A Equipe Aeroespacial da Europa, sediada
na MMC HARTMETALL GmbH (Alemanha),
coopera com as equipes técnicas de outros
países como Inglaterra, França, Itália e
Espanha, para oferecer as soluções mais
avançadas aos fabricantes da indústria
aeroespacial.
Em 2014, a Mitsubishi Materials uniuse ao AMRC - Advanced Manufacturing
Research Centre (Centro de Pesquisa de
Produção Avançada). Muitos fabricantes
da indústria aeroespacial mundial uniramse ao AMRC para participar de pesquisas,
desenvolvimentos e testes de tecnologias de
fabricação de última geração. A participação
da Mitsubishi Materials em diversos projetos
do AMRC tem sido altamente apreciados. Além
disso, a Mitsubishi Materials tem participado
ativamente de feiras internacionais de
negócios aeroespaciais, como as feiras
bienais Paris Air Show (França) e Farnborough
International Airshow (Inglaterra).

Equipe Aeroespacial
Europa (Alemanha)

Centro Técnico de Tianjin
(China)

Centro de Engenharia
da Tailândia

Centro Educacional
Mitsubishi Valência (Espanha)

Soluções da Mitsubishi Materials

Akira Osada
Gerente Geral, Departamento Aeroespacial,
Advanced Materials & Tools Company,
Mitsubishi Materials Corporation
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A Mitsubishi Materials criou o Departamento
Aeroespacial com o objetivo de oferecer as
melhores soluções (produtos e serviços)
para cada cliente na indústria aeroespacial.
Passados seis meses desde que iniciaram
as operações do departamento, percebemos
um elevado nível de exigência em termos de
especialização, tecnologia, qualidade e rapidez.
Apesar de ainda estarmos no processo de
evolução, ao pensarmos junto com o cliente

e enfrentarmos os desafios lado a lado,
podemos nos tornar o "Seu Estúdio Global
de Manufatura", conquistando a confiança
dos clientes no mundo todo. Estamos certos
de que as soluções da Mitsubishi Materials
podem contribuir para o desenvolvimento
da indústria aeroespacial. O Departamento
Aeroespacial levanta voo rumo aos céus do
mundo, enfrentando desafios em busca do
desenvolvimento.

Uma equipe de experts em usinagem, do Japão para o
mundo.

Sob a iniciativa da matriz (Tóquio), o
Departamento
Aeroespacial
do
Japão
desempenha ativamente funções essenciais
como marketing, desenvolvimento, projeto
e fabricação de protótipos em cada canto no
território nacional, além de fornecer respostas
rápidas e precisas às solicitações de clientes
não apenas no Japão, mas também na Europa,
EUA e nos mercados asiáticos em crescimento
acelerado.
O Centro Técnico do Japão Central (Gifu),
inaugurado em junho de 2017, e o Centro de
Tecnologia de Usinagem (Omiya) contam com as

mais avançadas máquinas-ferramentas, como
centros de usinagem de 5 eixos e máquinas
multitarefas, além de outros dispositivos de
medição e análise para atender diversos testes
de usinagem. As equipes destes dois centros
cooperam com os demais centros técnicos em
todo o mundo, aprimorando continuamente as
suas técnicas especializadas.
Além da cooperação usual já estabelecida com
as universidades, a equipe técnica também
participa do "Centro de Pesquisa Colaborativa
para Inovação na Produção" (CMI), um projeto do
Instituto de Ciência Industrial da Universidade
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JAPÃO

de Tóquio. Este projeto foi fundado em 2013 com
o apoio do Ministério da Economia, Comércio e
Indústria do Japão. Esta parceria com institutos
de pesquisa, fabricantes de máquinasferramentas e o Instituto de Pesquisas Central
da Mitsubishi Materials (Naka) resulta no
desenvolvimento de ferramentas de corte
exclusivas e de alto desempenho.
Como um parceiro de confiança indispensável
para impulsionar a produtividade do cliente, o
Departamento Aeroespacial, sobrevoa o cenário
global, acompanhando a indústria aeroespacial.

EUA

Alto grau de
especialização em
um dos principais
segmentos industriais

Departamento Aeroespacial
(Tóquio, Tsukuba, Gifu, Akashi)
Centro de Tecnologia de Usinagem
(Omiya)
Centro Técnico do Japão Central (Gifu)
Instituto de Pesquisas Central
da Mitsubishi Materials (Naka)

Discussão com o cliente

Elaboração de soluções e
orçamentos

Projeto da ferramenta

Equipe Aeroespacial
EUA (Chicago)
Centro Técnico de Chicago

Fabricação de protótipo

O setor aeroespacial destaca-se na indústria
norte-americana. Uma grande variedade de
fabricantes, grandes e pequenos, formam
este gigantesco mercado.
Com sua sede em Los Angeles, a Mitsubishi
Materials U.S.A. tem o Departamento de
Marketing e Centro Técnico (CTC) localizados
em Chicago, e duas plantas de fabricação de
ferramentas de corte nos estados vizinhos
para atender às necessidades dos clientes.
Recentemente, tem aumentado a demanda
por usinagem de alto desempenho de
grandes peças estruturais em ligas de titânio
e ligas de alumínio. A Equipe Aeroespacial
Norte Americana oferece soluções atrativas
e eficazes, elaboradas com base no seu
alto nível de conhecimento especializado.
Através da sua ampla rede global, a
Mitsubishi Materials tem a capacidade de
atender com rapidez as bases produtivas dos
fabricantes de aeronaves que se expandem
dos EUA para o mundo. Além disso, a equipe
também coopera com institutos de pesquisa
especializados para o desenvolvimento de
tecnologias de usinagem de última geração.

Teste de usinagem

Entrega do protótipo

Definição das especificações
e do desempenho alvo

Destaque
especial

Competindo na indústria
aeroespacial global
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Novo centro técnico
estabelecido na região central
do Japão para atender às
indústrias aeroespacial e
automobilística.
O Centro Técnico do Japão Central foi
estabelecido nas instalações da Mitsubishi
Materials, na Planta de Gifu.
Este novo centro técnico oferece soluções
atrativas através do uso de softwares
como CAD, CAM e CAE, além dos testes
de usinagem em máquinas multitarefas,
suporte técnico completo e os cursos da
Academia de Usinagem. Todos estes serviços
incorporam os ideais do "Estúdio Global de
Manufatura, para Você e para o Mundo".

Além do Centro de Tecnologia de Usinagem em
Saitama, no leste do Japão, a Mitsubishi Materials
possui centros técnicos nos EUA, Espanha, China e
Tailândia. O recém-criado Centro Técnico do Japão
Central, juntamente com o Centro de Tecnologia
de Usinagem em Saitama (leste do Japão), são
as duas bases que oferecem um atendimento
amplo não apenas à região central do país, onde
se concentram as indústrias aeroespacial e
automobilística, mas também ao oeste do Japão.
O Centro de Tecnologia de Usinagem em Saitama
dispõe dos equipamentos mais avançados e utiliza
ativamente materiais inovadores, buscando o
desenvolvimento de tecnologias de usinagem de
última geração em colaboração com os clientes.
Já o novo Centro Técnico do Japão Central dispõe
de uma variedade ainda maior de equipamentos,
além do conhecimento e know-how adquiridos ao
longo do tempo, para fornecer serviços técnicos
para um grande número de clientes.
O Centro Técnico do Japão Central dispõe de
mais de 10 máquinas de última geração, como
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centros de usinagem de alta precisão, máquinasferramentas multitarefas e tornos automáticos,
sendo que cada uma delas tem aplicações
específicas. É possível realizar análise CAE e
simulação CAM sob condições semelhantes às
condições reais de produção dos clientes, tanto
no que se refere aos materiais e geometrias das
peças usinadas, quanto às máquinas utilizadas.
Com isso, é possível propor métodos de usinagem
ideais para obter o produto acabado, além de
analisar diferentes condições de corte através de
simulações e também testes de usinagem que
o cliente pode acompanhar e ver os resultados
imediatamente.
Além disso, também é possível oferecer suporte
em termos de ferramental e desenvolvimento de
ferramentas especiais para atender necessidades
específicas ou para processos onde as ferramentas
standard não atendem satisfatoriamente.
A Mitsubishi Materials, tendo como base o Centro
de Tecnologia de Usinagem e o Centro Técnico do
Japão Central, mantém a cooperação entre os
seus centros técnicos estabelecidos ao redor do
mundo para fornecer soluções rápidas e eficazes
para os clientes a qualquer hora, em qualquer
lugar. Também mantém investimentos na inovação
aberta, em parceria com universidades e institutos
de pesquisa para desenvolver novas tecnologias
de usinagem para o futuro. Além disso, no Centro
de Tecnologia de Usinagem, foi estabelecida a
"Academia de Usinagem" em junho de 2016. Tratase de um programa de treinamento para divulgar
os conhecimentos técnicos, abordando temas
como os fundamentos básicos de usinagem,
prevenção de danos das ferramentas, soluções

de problemas, melhorias na linha de produção
utilizando dispositivos analíticos e de medição,
entre outros. A partir de agora, este mesmo
serviço também será oferecido pelo Centro
Técnico do Japão Central, transmitindo à equipe
técnica do cliente, as técnicas mais avançadas e
know-how em usinagem, proporcionando meios
de desenvolvimento de recursos humanos.
Compartilhamos nossos pensamentos, processos
criativos e entusiasmo com os nossos clientes,
fornecendo as melhores soluções e serviços
para cada um de acordo com suas necesidades
específicas. Assim, contribuímos para o seu
sucesso nos negócios. Como profissionais da
manufatura, a Mitsubishi Materials continuará
se empenhando para ser o "Estúdio Global de
Manufatura" ideal para os seus clientes.

■ Funções do Centro Técnico

RESPONSIVO

Treinamento
Suporte
técnico

Centro de
Tecnologia
de Usinagem
Teste de
usinagem

PROATIVO

ATRATIVO
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SALA DE MÁQUINAS

SALAS DE SEMINÁRIO

HALL DE ENTRADA / RECEPÇÃO

Destaque
especial

Competindo na indústria
aeroespacial global
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IHI Corporation
Soma No.2
Aero-Engine
Works
O desafio de estabelecer uma
nova tecnologia de produção
para aumentar a produção de
motores aeroespaciais

A IHI Corporation Soma No.2 Aero-Engine
Works fabrica mais de 3.500 peças de motores
aeroespaciais, como discos, blisks e engrenagens.
Equipada com mais de 700 máquinas e utilizando
mais de 100.000 processos de fabricação, esta
fábrica produz pequenos lotes de diversos tipos
de produtos. Neste artigo, visitamos a unidade
de usinagem avançada que apoia a indústria
aeroespacial global.

Líder na fabricação de motores aeroespaciais no Japão
A IHI Corporation atua em quatro grandes
segmentos de negócios: 1) "Recursos,
energia e meio ambiente"; 2) "Infraestrutura
social, instalações offshore"; 3) "Sistemas
industriais, máquinas de uso geral"; e 4)
"Motor aeroespacial, espaço e defesa".
Seus negócios relacionados ao motor
aeroespacial representam 60% a 70% da

produção total no Japão. A IHI é também o
principal fornecedor de motores da maioria
das aeronaves usadas pelo Ministério da
Defesa do Japão. Além disso, a empresa
participa de projetos internacionais para
desenvolvimento conjunto de diversos
motores de aeronaves comerciais através do
desenvolvimento, fabricação e fornecimento

de módulos e peças. Todo o know-how
adquirido no desenvolvimento e fabricação
de motores também pode ser aplicado
à manutenção e reparos. Desta forma, a
empresa presta serviços às companhias
aéreas estrangeiras que terceirizam a
manutenção. Assim, a IHI tem conquistado
o prestígio de muitos clientes.

Equipamentos de ponta da IHI Soma No.2 Aero-Engine Works
A IHI atua na produção, montagem e manutenção
de motores de aeronaves em suas quatro fábricas:
1) Kure Aero-Engine e 2) Turbo Machinery Works,
ambas localizadas na cidade de Kure, na Província
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de Hiroshima; 3) Mizuho Aero-Engine Works,
em Mizuho-cho, em Tóquio; 4) Soma No.1 e No.2
Aero-Engine Works, ambas na cidade de Soma, na
Província de Fukushima.

A IHI Soma Works, a maior fábrica da IHI, está
localizada a 10 km da costa do Pacífico, sobre as
terras levemente elevadas da Colina de Onodai.
A fábrica Soma No.1 foi estabelecida em 1998 como
a quarta planta de fabricação da Divisão de Motor
Aeroespacial, Espaço e Defesa, com a transferência
parcial das funções da Planta de Tanashi que atuava
na fabricação de peças de motores aeroespaciais.
Em 2006, as funções remanescentes da Planta de
Tanashi foram transferidas completamente para a
fábrica Soma No.2.
No amplo espaço das suas instalações, a fábrica
Soma No.2 dispõe de uma rede elétrica e tubulação
de ar comprimido ao longo das vigas da estrutura
predial para abastecer todos os equipamentos.
Isso proporciona flexibilidade para mudar o layout
conforme a necessidade.
O interior da fábrica é limpo e livre do odor de óleos
de corte, proporcionando conforto e seguraça aos
funcionários que trabalham no ambiente.

(Esquerda para direita)

Ryoji Takahashi, gerente geral; Masayoshi Ando, engenheiro; Hatsuo Okada, gerente
Departamento de Engenharia de Produção; Soma No.2 Aero-Engine Works; Divisão de Motor Aeroespacial, Espaço e Defesa; IHI Corporation.

A complexidade da fabricação de peças para motores aeroespaciais e
a persistência para estabelecer novas tecnologias de usinagem.
Com a expectativa de crescimento estável
da demanda na indústria aeroespacial,
tem aumentado a necessidade de motores
aeroespaciais
ecologicamente
corretos.
Considerando este cenário no mercado,
visitamos a fábrica Soma No.2 Aero-Engine
Works, que produz peças de turbina de baixa
pressão. Entrevistamos Ryoji Takahashi,
gerente geral; Masayoshi Ando, engenheiro;
e Hatsuo Okada, gerente; sendo todos do
Departamento de Engenharia de Produção, da
fábrica Soma No.2 Aero-Engine Works.
Quais são os pontos fortes da empresa
que contribuem para manter a grande
participação de mercado da IHI?
Takahashi: “A IHI tem uma profunda
experiência e know-how na fabricação e
montagem de peças de motores aeroespaciais.
As peças de eixo e de turbinas de baixa pressão
são nossas especialidades, sendo altamente
apreciadas por nossos clientes. Inicialmente a
nossa empresa cresceu através dos negócios
com o Ministério da Defesa. Porém, nos últimos
anos, a proporção das vendas de motores para
aeronaves comerciais tornou-se maior. Além
disso, em termos de tecnologia de fabricação,
a IHI é uma das poucas empresas que dispõe
das diversas tecnologias e capacidades
técnicas necessárias para fabricar motores
completos.”

de trocá-la. Se existe a possibilidade de obter
um aumento significativo da produtividade,
evidentemente não podemos desconsiderar
a mudança de ferramentas e até mesmo dos
processos de fabricação, afinal somos uma
fábrica. Por outro lado, os procedimentos para
fazer qualquer alteração são tão rigorosos
quanto a implantação de um novo processo
de fabricação, ou seja, requer uma inspeção
minuciosa até ser aprovado. Portanto, fazer
alterações não é algo tão fácil. Isso mostra
a importância do nosso departamento de
engenharia de produção, pois conseguimos
estabelecer processos que combinam alta
precisão e alta produtividade, antes da
produção em massa.”
Conte-nos sobre a atual situação
da fabricação de peças de motores
aeroespaciais.
Okada: “A tendência atual é o desenvolvimento
de aeronaves de última geração com alto
desempenho e alta eficiência de combustível,
para que possam cruzar distâncias cada
vez maiores. Os motores instalados nestas

aeronaves exigem novos materiais, muito mais
resistentes ao calor e muito mais leves.”
Takahashi: “Portanto, os materiais compósitos
têm sido predominantes na fabricação de
motores nos últimos 10 anos. Para reduzir
as emissões de CO2 e reduzir os custos de
transporte, é essencial melhorar a eficiência
de combustível. Por isso, é crescente o uso
de materiais leves e resistentes como PRFC
(polímero reforçado com fibra de carbono)
e CMC (compósito de matriz cerâmica). Por
outro lado, os metais convencionais ainda
são necessários, o que tem incentivado o
desenvolvimento de ligas metálicas mais
resistentes. Aumentando a resistência do
material, é possível torná-lo mais fino e mais
leve, melhorando a eficiência de combustível.
No entanto, com o desenvolvimento de
materiais compósitos e ligas de alta
resistência, a usinagem tornou-se muito mais
difícil. A expansão da demanda por aeronaves
corresponde a um tráfego aéreo mais intenso,
e isso exige padrões cada vez mais rigorosos
para as questões ambientais.”

Poderia falar sobre a complexidade
da fabricação de peças de motores
aeroespaciais?
Takahashi: “Os motores aeroespaciais
possuem muitas peças em materiais leves
e extremamente resistentes, porém difíceis
de usinar. Além disso, a maioria das peças
exige uma elevada precisão de usinagem,
em torno de 0,01 mm. Este rigoroso padrão
de qualidade é assegurado pelo processo de
produção gerenciado detalhadamente. Para
o desenvolvimento de motores, precisamos
realizar inúmeros testes de usinagem e
avaliações de desempenho das ferramentas,
dedicando um longo período de tempo até
finalmente estabelecer um processo de
fabricação final. Em outras palavras, uma
vez que se cadastra uma ferramenta, é difícil
10

(À esquerda) Koshiro Terashima, Mitsubishi Materials Corporation,
Advanced Materials & Tools Company, Divisão de Vendas,
Escritório de Vendas em Sendai

Qual é a relação entre a evolução dos
materiais e o desenvolvimento de
tecnologias de usinagem?
Takahashi: “A redução de peso é muito eficaz.
Por exemplo, diminuindo o peso das peças
rotativas, podemos tornar mais leves os
rolamentos e componentes estacionários. Com
isso, o peso total do motor é reduzido, resultando
em um significativo aumento da eficiência de
combustível e redução drástica dos custos
operacionais. Ao mesmo tempo, isso diminui
o impacto ambiental. No entanto, à medida
que os materiais se tornam mais resistentes,
eles também se tornam mais difíceis de serem
usinados. Portanto, se a tecnologia de usinagem
não acompanha a evolução dos materiais, a
indústria não se desenvolve. Para reduzir o peso
das peças, precisamos de alta qualidade tanto
das ferramentas de corte quanto das tecnologias
de usinagem.”
Ando: “Os materiais usados atualmente nas
peças aeroespaciais são difíceis de usinar e
também são extremamente caros. Portanto,
é importante escolher métodos de usinagem
que permitam evitar danos às peças, mesmo
quando ocorre quebra da ferramenta durante
a usinagem. Além do princípio básico que é
fabricar produtos com a máxima qualidade e o
menor custo de produção, precisamos evitar que
o produto seja danificado por qualquer problema
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que ocorra durante a usinagem.”
Okada: “Considerando que os materiais
continuarão evoluindo, podem surgir no futuro
materiais novos, impossíveis de serem usinados
com os métodos usados atualmente. Talvez a
usinagem tenha que ser combinada a outros
métodos, como corte a laser ou eletroerosão. Se
este for realmente o nosso futuro, as ferramentas
de corte provavelmente terão uma aparência
bem diferente das ferramentas atuais.”
Como a tecnologia de produção responde à
evolução das tecnologias de usinagem?
Okada: “Vamos tomar como exemplo um caso
recente. Precisávamos aumentar a produtividade
na fabricação de uma peça chamada disco, para
atender a demanda crescente da produção de
motores aeroespaciais. Normalmente aplicamos
o processo de brochamento para usinar o
formato 'rabo de andorinha' no encaixe onde se
instala a lâmina no disco. Porém, a brochadeira
(máquina) é extremamente cara e a fabricação
das brochas (ferramentas) requer um período de
tempo relativamente longo.
Além disso, o brochamento é um processo com
baixas profundidades de corte, o que dificulta o
aumento da produtividade. Portanto, buscamos
um método de usinagem completamente novo.
Então, nossa ideia inicial era fazer o desbaste
do 'rabo de andorinha' através do fresamento.

Passados dois anos desde que iniciamos o
desenvolvimento, estamos quase prontos
para implantar o novo método. A vantagem
do fresamento é a disponibilidade estável da
ferramenta, além da facilidade de ajustar as
geometrias e os materiais de ferramenta. A
produtividade também é significativamente
maior do que o brochamento. A desvantagem do
fresamento é que as ferramentas por volume de
usinagem são mais caras do que o brochamento.
Portanto, precisávamos reduzir o custo total das
ferramentas de fresamento. Para isso, reduzimos
o número de ferramentas empregadas,
adequamos a trajetória da ferramenta e
conseguimos aumentar a sua vida útil. Assim,
conseguimos alcançar o nosso objetivo. Apesar
de termos enfrentado muitos desafios na
migração do brochamento para o fresamento
devido à nossa falta de experiência, a equipe
jovem trabalhou persistentemente para superar
cada desafio. No início do desenvolvimento,
muitas ferramentas foram danificadas durante
os contínuos testes de usinagem, e eu até
cheguei a pensar em desistir. Mas com o apoio
da equipe da Mitsubishi Materials, conseguimos
continuar avançando na criação de métodos de
usinagem, no desenvolvimento de protótipos e na
avaliação do produto. Os esforços e o entusiasmo
dos engenheiros das duas empresas levaram ao
sucesso.”

FOCO NO DESEMPENHO

Em busca das melhores tecnologias para se tornar a "fábrica número 1 do
mundo".
Desenvolver motores de alto desempenho
significa buscar peças com a máxima precisão e
o menor peso possível. Aumentando a precisão
das peças, a perda de energia é minimizada. Já a
redução de peso permite aumentar a produção por
peso. Consequentemente, o impacto ambiental
também torna-se menor devido à redução do
consumo de combustível, ruído e emissão de
gases. Não há dúvidas de que a chave para
essas melhorias está na evolução dos materiais.
Mas a tecnologia de usinagem também precisa
evoluir para acompanhar a evolução destes
materiais cada vez mais fortes, mais leves e mais
resistentes ao calor. A Soma No.2 Aero-Engine
Works tem a missão de continuar desenvolvendo
novos produtos com base em alta tecnologia de
usinagem.
Ryoji Takahashi, gerente geral do Departamento
de Engenharia de Produção, diz que “existe
um modelo de negócios específico para o
desenvolvimento de motores aeroespaciais
comerciais, segmento onde a IHI tem aumentado

suas vendas gradativamente. Trata-se de um
programa de desenvolvimento com parceria
internacional. O desenvolvimento de motores
aeroespaciais comerciais exige investimentos
extremamente elevados de tempo e recursos
financeiros. Portanto, este tipo de parceria
tem se tornado uma tendência, já que propõe
o desenvolvimento através da colaboração
internacional, estabelecendo uma parceria
entre as principais empresas do segmento. Para
dispersar os riscos, cada parceiro assume os
custos de desenvolvimento proporcionalmente
ao investimento. Além disso, os parceiros
estabelecem uma relação estratégica de longo
prazo. Cada empresa encarrega-se da fabricação,
desenvolvimento técnico, suporte técnico, serviços
pós-venda (reposição de peças e manutenção de
motores) das peças que desenvolve. A força da
IHI está no seu know-how em produção integrada
da maioria das peças de motores aeroespaciais.
Além disso, nas negociações com os parceiros,
a IHI continua expandindo ativamente a sua

responsabilidade sobre peças como eixos, peças
de compressores, peças de ventiladores, etc. A
IHI desafia a concorrência mundial, aprimorandose na fabricação de peças que estão sob sua
responsabilidade e agregando-as como itens
de sua expertise. Para alcançar a sua meta de
se tornar 'a fábrica número 1 do mundo', a IHI
está sempre em busca do desenvolvimento das
melhores tecnologias de fabricação, de usinagem
e de gerenciamento da qualidade, aperfeiçoando
ainda mais a sua capacidade de fabricação em
nível global. Estamos muito entusiasmados com a
possibilidade de instalar os motores desenvolvidos
pela IHI em aeronaves comerciais. Estes motores
contêm peças fabricadas no Japão. Este é o sonho
em comum de quem trabalha no desenvolvimento
e fabricação de aeronaves no Japão."
A Soma No.2 Aero-Engine Works continuará
persistindo na melhoria contínua das suas
tecnologias para se tornar a "fábrica número 1 do
mundo".
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O Instituto de Pesquisa em Mineração na época da fundação.
As pesquisas relativas ao metal duro começaram neste edifício.

Vol. 5

O início da produção de ferramentas
no coração de Tóquio

Fábrica
de Tóquio

Em 1931, a Mitsubishi Materials Advanced Materials & Tools
Company começou a fabricar ferramentas de metal duro, cujo
nome do produto era TRIDIA. A Fábrica de Tóquio desempenhou
um papel central na história destas ferramentas. Era incomum
ter uma fábrica deste porte, localizada bem no centro de
Tóquio. A Fábrica de Tóquio da Mitsubishi Materials passou
por períodos pré e pós-guerra, viu o crescimento acelerado
e a bolha da economia, enquanto se desenvolvia como a base
produtiva de ferramentas de metal duro.

Início da fabricação de metal duro
A Fábrica de Tóquio era situada no local onde
atualmente está localizado o Shinagawa Chuo
Park. No centro de Tóquio, a poucos minutos a
pé da estação Shimo-shimmei, na linha Tokyu
Oimachi, a Fábrica de Tóquio operou de 1916 até
1992. Os negócios relacionados às ferramentas
de metal duro da Mitsubishi Materials
começaram em 1916, quando o Instituto de
Pesquisa em Mineração da Mitsubishi Goshi
Kaisha (atual Instituto de Pesquisas Central da
Mitsubishi Materials) foi estabelecido como o
primeiro centro de pesquisas de propriedade
privada do Japão, criado a partir de uma
proposta de Koyata Iwasaki, o então presidente
da Mitsubishi.
O instituto foi um dos pioneiros na pesquisa
sobre o tungstênio e em 1923, iniciou seus
estudos para desenvolvimento do metal duro.
Em 1926, a empresa alemã Krupp lançou
a WIDIA, a primeira ferramenta de metal
duro do mundo. Seu desempenho de corte
surpreendente levou empresas do mundo todo
a acelerarem suas pesquisas relacionadas
ao metal duro. Neste período, um dos
pesquisadores do Instituto de Pesquisa em
Mineração participava de um programa de
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A Fábrica de Tóquio no período de forte crescimento econômico
(por volta de 1960)

A Fábrica de Tóquio antes da mudança para a Fábrica de Tsukuba
(por volta de 1986)

intercâmbio na Inglaterra. Ele teve contato
com o produto WIDIA e ficou impressionado
com o seu desempenho. A Mitsubishi Materials
logo reconheceu o potencial do metal duro e
impulsionou o desenvolvimento deste material.
Assim, a empresa dedicou-se neste projeto
ao longo de oito anos, enfrentando inúmeros
obstáculos até lançar o seu primeiro produto de
metal duro em 1931, cujo nome comercial era
TRIDIA. Neste período, a Mitsubishi Materials
decidiu transferir o Instituto de Pesquisa em
Mineração para a cidade de Omiya, mantendo
no local original apenas as atividades de
desenvolvimento de metal duro. Então, esta
unidade continuou operando como a Filial de Oi.

A guerra e a crise nos negócios
O início da Segunda Guerra Mundial, em 1939,
teve um impacto imediato na indústria. Era
crescente a demanda por munições de guerra
em materiais como metal duro e estelite, e
o quadro de funcionários reduzia a cada dia
devido à convocação de soldados para a guerra.
Ainda assim, a fábrica conseguiu manter suas
atividades.
Em 1943, a produção mensal de metal duro
tinha ultrapassado 1 tonelada e a produção de

estelite superava 3 toneladas. Nesta época, a
fábrica tornou-se independente do Instituto de
Pesquisa em Mineração e continuou operando
como a Fábrica de Metais de Tóquio. Quando
começaram os ataques aéreos sobre Tóquio, já
era considerada uma "fábrica de importância
nacional".
Em 1944, a fábrica sofreu danos com os ataques
aéreos, mas os funcionários fizeram um grande
esforço para proteger os equipamentos. Após a
guerra, a fábrica foi indicada para se tornar uma
"fábrica para restauração" e enfrentou o risco de
ser confiscada pelo governo. No entanto, graças
aos esforços da gestão da época, foi possível
evitar este destino. Enfim, depois de superar
muitos desafios, a fábrica conseguiu retomar a
produção.
Porém, os negócios em ferramentas de metal
duro, que antes se mostravam promissores,
sofreram as consequências da guerra. Com a
falta de demanda, a situação tornou-se crítica
para os negócios da Mitsubishi Materials.
Então, a alta administração propôs a redução
da produção e a demissão de funcionários, mas
o sindicato rejeitou a proposta: "se um único
funcionário for demitido, vamos fechar as portas
da fábrica!".
Ainda assim, em 31 de outubro de 1948, a
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Foto comemorativa de 1937

Novo prédio de 6 andares construído para a produção em massa.

A Fábrica de Tóquio foi remodelada e expandida continuamente.

Trabalhando com sistemas CAD.

Projetando ferramentas.

Atualmente o local é ocupado
pelo Shinagawa Chuo Park.

Mitsubishi Materials não teve outra escolha a
não ser demitir a maioria de seus funcionários,
mantendo apenas um número mínimo
necessário para preservar a fábrica e suas
tecnologias. Mas havia uma confiança mútua
de que em breve os funcionários seriam
reintegrados e a produção seria retomada.
Enquanto esperavam por esse momento, a
empresa trabalhava no desenvolvimento local de
um tipo de ferramenta para mineração que já era
usado na Europa e nos EUA. Felizmente, tão logo
o desejo se tornou realidade e, em dezembro do
mesmo ano, a fábrica reabriu as portas e os
funcionários demitidos foram imediatamente
recontratados. Todos retornaram às atividades
com muito entusiasmo.

Crescimento econômico e a bolha
da economia
Em 1952, a fábrica foi renomeada como a Planta
de Oi da Mitsubishi Metal Mining Company Ltd.
Após um período de crescimento econômico
robusto, a empresa enfrentou em 1955 a
primeira crise desde a guerra. Depois disso,
aumentou a produção gradualmente, alcançando
lucros recordes por três períodos consecutivos,
do primeiro semestre de 1967 até o primeiro

semestre de 1968. A fábrica cresceu como a
principal atividade de negócios da empresa. Mas
a Mitsubishi percebeu que, embora pudesse se
tornar a maior empresa do Japão com a Planta
de Oi, não poderia se tonar a empresa número
1 do mundo com esta fábrica apenas. Então,
construiu a Planta de Gifu em 1969. Em 1970,
a Planta de Oi foi renomeada como a Planta
de Tóquio da Mitsubishi Metal Corporation.
Passados 35 anos desde o lançamento da
TRIDIA, a empresa decidiu competir no mercado
global com seus negócios em metal duro.

O espírito do passado transmitido
ao presente
Após a mudança da "Planta de Oi, da Mitsubishi
Metal Mining Company Ltd." para a "Fábrica
de Tóquio, da Mitsubishi Metal Corporation",
os negócios em ferramentas de metal duro
se expandiram. Mas o aumento significativo
da demanda em um curto período de tempo
acabou afetando a capacidade de atendimento
ao cliente e a capacidade de desenvolvimento
de produtos. Além disso, a localização da
fábrica em área urbana dificultava a expansão
das suas instalações, o que limitava não
apenas a expansão dos negócios, mas também

a possibilidade de oferecer benefícios aos
funcionários. Para resolver esta situação, foi
proposta a transferência da Planta de Tóquio
para Ishigemachi, no condado de Yuki (atual
cidade de Joso), próximo à cidade científica de
Tsukuba, na província de Ibaraki.
Em março de 1992, as operações da Planta
de Tóquio foram transferidas para a Planta
de Tsukuba. O espírito de independência e
esforço contínuo ajudaram a Planta de Tóquio
a sobreviver às dificuldades. E este espírito
foi herdado pela Planta de Tsukuba e seus
funcionários. Já se passaram 85 anos
desde que a Mitsubishi Materials iniciou
a venda de ferramentas de metal duro
sob o nome TRIDIA, em 1931.
E
continuaremos
enfrentando
novos desafios em busca do
desenvolvimento nos próximos 100
anos.

Fábrica de
Tóquio
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TORAY

Mudando o mundo
com novos materiais.
PRFC: Meio século de história
Sonhando com uma
aeronave negra que
voa pelos céus
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Mais leve do que o alumínio e mais resistente que o ferro, o PRFC (polímero
reforçado com fibra de carbono) é um material revolucionário usado nas principais
peças estruturais de jatos comerciais de passageiros. As pesquisas sobre a fibra
de carbono começaram no Japão no início dos anos 1960. Conversamos com
Shunsaku Noda, gerente geral, e Hiroshi Taiko, gerente geral adjunto; ambos
da Seção de Tecnologia Aeroespacial, do Departamento de Tecnologia ACM, da
empresa TORAY, sobre os 50 anos de história do desenvolvimento da fibra de
carbono e do PRFC.
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O que é PRFC?
PRFC é um composto de fibra de carbono
e resina. Os materiais compósitos contêm
vários ingredientes para proporcionar
propriedades avançadas, as quais um único
ingrediente não seria capaz de oferecer.
TORAYCA® Prepreg é um material usado
em peças aeroespaciais. Ele é produzido
a partir de um feixe de 24 mil fibras de
carbono, cada uma com espessura de cerca
de 5 μm. Elas são organizadas de modo a
formar uma folha, e depois impregnadas
com resina termoendurecida como epóxi.
Formando camadas e endurecendo esta
chapa, intensifica-se a alta resistência e o
elevado módulo de elasticidade da fibra de
carbono.
O desempenho do PRFC tende a mudar
significativamente de acordo com o
volume e o layout das fibras de carbono
(direção das fibras, estrutura das camadas

prepreg). Portanto, é possível obter divesas
características através do desenvolvimento
para propósitos específicos.
Características do PRFC
• É leve e tem gravidade específica de
1,7, apenas um quarto do ferro.
• A resistência à tração do PRFC chega
a 7 Gpa.
• Elasticidade à tração de alta
intensidade: 630 Gpa
• Possui também excelente estabilidade
dimensional,
amortecimento
de
vibrações, alta condutividade térmica,
não magnética, resistência à corrosão
e alta resistência à fadiga.

processado e bombeado através
de uma máquina de fiação para ser
transformado em fibras.
2) As fibras passam por um tratamento
térmico para melhorar a resistência
à chama (oxidação).
3) As fibras são aquecidas novamente
no processo de carbonização.
4) Para completar o processo, é aplicado
o tratamento superficial.

Processo de fabricação da fibra de
carbono
A fabricação da fibra de carbono à base
de PAN (poliacrilonitrila) compreende
quatro processos:
1) O plástico de poliacrilonitrila é

Diâmetro: 7 μm

Processo de fabricação e tecnologia de materiais avançados
Processamento
PAN
Fiação

Projeto do polímero
Controle de estrutura fibrosa

1

Parte

Resistência à
chama
200˚C~300˚C

Prevenção de defeitos
Desenho e orientação da fibra

de 1950~

Voltando ao início do desenvolvimento das
fibras de carbono, deparamos com a lâmpada
inventada por Thomas Edison e Joseph
Swan no final do século XIX. O filamento
usado para esta lâmpada era feito de fibra
de bambu carbonizada. Esta foi a primeira
fibra de carbono do mundo. À medida que o
tungstênio se tornava um material comum
para uso como filamento, a fibra de carbono
foi gradualmente esquecida. Somente na
década de 1950, a fibra de carbono novamente
atraiu a atenção quando os Estados Unidos
aceleraram a pesquisa e desenvolvimento de
pontas de injetor para foguetes, motores que
exigem alta resistência ao calor.

Carbonização
(Grafitização)

Dimensionamento

Fibras de
carbono

1,000˚C~3,000˚C

Controle de cristal de grafite
(tamanho e orientação)

Surgimento da fibra de carbono e
início da pesquisa e desenvolvimento
Enquanto isso, em 1959, Dr. Akio Shindo
do Instituto de Engenharia e Tecnologia de
Osaka, inventou um método de fabricação de
fibra de carbono através da carbonização do
poliacrilonitrilo (PAN). Desde então, a pesquisa
e desenvolvimento e a comercialização de
fibras de carbono aceleraram.
Como possui elevada resistência, a fibra
de carbono é um componente altamente
funcional, ideal para os materiais compósitos.
Em 1967, a Rolls-Royce, uma das maiores
fabricantes de motores aeroespaciais do
mundo, anunciou a aplicação do PRFC em
motores a jato. Quase simultaneamente, a
TORAY iniciou o desenvolvimento em larga

escala da fibra de carbono, utilizando uma
fibra acrílica, a TORAYLONTM.
Em 1970, a TORAY adquiriu a licença de
patente do Dr. Shindo. As empresas gerenciam
os negócios com base em previsões de
comercialização futura e potencial de vendas
de seus próprios produtos.
A TORAY acreditava no potencial do PRFC e
priorizou a criação de um sistema de produção
com um investimento ousado, aplicando uma
quantia impensável nos dias atuais.
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Fabricando a fibra de
carbono mesmo antes de
conhecer plenamente o seu potencial
1971 ~

No ano seguinte, em 1971, a TORAY iniciou a
fabricação e venda da TORAYCA®300, uma
fibra de carbono de alta resistência à base
de PAN. Embora a fibra de carbono tivessese
se destacado como um material da nova
geração, suas possibilidades de aplicação
ainda não eram plenamente conhecidas. A
TORAY, no entanto, decidiu construir uma
nova fábrica com capacidade de fabricação
de 12 toneladas, a maior do mundo na
época. Esta decisão foi tomada com base na
convicção entre os funcionários da TORAY
de que algum dia haveria uma grande
demanda por materiais de alta resistência.
A alta administração da empresa também
sonhava em ver no futuro um avião negro,
produzido principalmente em PRFC, voando
pelos céus. Isto foi na época em que a RollsRoyce enfrentava grandes dificuldades no
desenvolvimento de motor a jato usando o
PRFC.

3

Enquanto isso, a TORAY comercializava o seu
primeiro produto feito de fibra de carbono:
varas de pesca. Este produto lançado em
1972, tinha aproximadamente a metade
do peso das varas de pesca existentes na
época. Embora fosse relativamente mais
cara, seu desempenho era altamente
apreciado no mercado. No mesmo ano, o
jogador profissional de golfe, Gay Brewer
Jr., venceu o torneio Taiheiyo Masters
usando tacos de eixo preto produzidos em
PRFC. O reconhecimento dos tacos de golfe
pretos se espalhou rapidamente e tornouse muito popular entre os jogadores de
golfe. Depois disso, o PRFC também foi
usado na fabricação de raquetes de tênis,
aumentando ainda mais a sua popularidade.
Mas o campo de aplicação do PRFC ainda era
limitado, concentrado principalmente nos
segmentos de entretenimento e esportes.
Considerando o seu grande potencial

Expandindo a aplicação
do PRFC como material
para estrutura de aeronaves

1990 ~

Em 1990, a TORAYCA® Prepreg (chapa
de PRFC) foi adotada pela Boeing como o
principal material para peças estruturais (peças

importantes que influenciam diretamente
na segurança do voo), o que comprovou as
propriedades do PRFC como um material

industrial, o PRFC tinha um volume de
distribuição muito pequeno.
O divisor de águas ocorreu em 1975. Com
a crise do petróleo em 1973, os fabricantes
de aeronaves foram forçados a priorizar a
redução de peso da estrutura para diminuir o
consumo de combustível. Com isso, o PRFC
passou a ser usado em peças estruturais
secundárias que não têm influência direta
na segurança do voo. Assim, o sonho da
TORAY de ver o PRFC aplicado à fabricação
de aeronaves tornou-se realidade.
Posteriormente, com o uso do PRFC em
peças aeroespaciais das empresas Boeing e
Airbus, a produção total de fibra de carbono
TORAYCA® superou 10.000 toneladas no
acumulado até 1988. Muitos fabricantes
estrangeiros em países como Inglaterra e
Estados Unidos acabaram abandonando
seus negócios em PRFC devido à baixa
rentabilidade. No entanto, as empresas
japonesas, inclusive a TORAY, transmitiram
suas tecnologias através de uma perspectiva
de longo prazo e continuaram trabalhando
no desenvolvimento e fabricação de
PRFC utilizando fibras de carbono de alto
desempenho. Em 2010, os fabricantes
japoneses de fibra de carbono foram
responsáveis por aproximadamente 70% da
participação no mercado global.

altamente confiável e altamente funcional. A
resistência à tração do PRFC é superior ao
ferro em mais de 10 vezes, enquanto seu peso
é apenas quarto do peso do ferro. Outra grande
vantagem do PRFC é que pode ser moldado em
diversos formatos.
No projeto do Boeing 787, lançado em 2003, o
PRFC correspondia a cerca de 50% do peso total
da aeronave, incluindo a fuselagem e as asas. Em
2006, a TORAY e a Boeing firmaram um acordo
de longo prazo para fornecimento de PRFC,
que especificava o suprimento de componentes
estruturais primários pela TORAY até 2021.

Boeing 767
Boeing 767

Fuselagem

Alumínio

PRFC

Asa
principal

Alumínio

PRFC

Asa da
cauda
Flap
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O uso industrial acelera
a demanda por PRFC
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Relembrando a história do PRFC
Noda: A motivação para quem trabalha com
materiais é a possibilidade de desenvolver
produtos que podem causar mudanças
positivas para o mundo, por exemplo, contribuir
para a redução do consumo de combustível
na indústria aeroespacial. O PRFC, que foi
desenvolvido graças à persistência de nossos
colegas veteranos ao longo de muitos anos,
tornou-se a base estratégica para a expansão
dos negócios da TORAY. Nossa missão é
expandir ainda mais os negócios de PRFC
e torná-lo um pilar fundamental da TORAY.
Comparado com a maturidade dos materiais
metálicos, os materiais compósitos à base de

fibra de carbono têm um grande potencial a
ser explorado em termos de tipo de material,
volume e aplicações. Acreditamos neste
potencial ilimitado do PRFC e continuaremos
explorando essas possibilidades para mudar o
mundo para melhor.
Taiko: A minha paixão por aviação desde a
infância acabou me levando a construir uma
carreira em torno de aviões e foguetes. O maior
sonho de quem está envolvido em pesquisa e
desenvolvimento nesta área é um dia embarcar
em uma aeronave feita de materiais que
você mesmo desenvolveu. O PRFC usado na

Expansão em grande escala para a
fabricação de autopeças

100

1995

Boeing 787

150

Airbus A380

Quase meio século se passou desde que a
TORAY iniciou a primeira produção comercial
da fibra de carbono do mundo. Foi preciso
um esforço contínuo durante um longo

(1.000 toneladas / ano)
Fabricação em larga escala para uso industrial

Neste momento, a força da fibra de carbono
ainda é apenas um décimo do seu valor
teórico, o que significa que tem um grande
potencial para melhorias. Mas o alto custo
da fibra de carbono continua sendo uma
barreira para a sua propagação no mercado.
Por outro lado, é esperado um aumento das
suas aplicações na indústria de autopeças
e, caso isto se concretize, a produção em
massa poderá reduzir significativamente os
custos e aumentar a demanda rapidamente
no futuro próximo.

Demanda de fibra de carbono

Componente estrutural primário do Boeing 777

Os negócios em materiais compósitos
de fibra de carbono fazem parte da base
estratégica de expansão da TORAY. A
empresa investe pesado, pois há uma
expectativa de expansão da demanda
nas indústrias em crescimento, como as
indústrias automobilística, aeroespacial
e novas fontes de energia. Em 2020, a
TORAY planeja aumentar os investimentos
na América do Norte para expandir seus
negócios na região.

período até encontrar mercados estáveis. O
que os motivou? A filosofia corporativa da
TORAY, a continuidade a longo prazo, apoiada
pelo forte desejo da alta administração de
ver uma aeronave fabricada em PRFC.
O PRFC continuará evoluindo como o
material mais avançado e altamente
funcional que apoiará as indústrias globais.

Componente estrutural primário do Airbus A320

A partir de 2010, a demanda global por
PRFC expandiu-se rapidamente. Além do
uso em produtos esportivos e aeronáuticos,
o PRFC passou a ter diversas aplicações
como nas pás dos geradores de energia
eólica; nas autopeças como componentes
do teto e do capô, eixo de transmissão,
tanques de veículos a gás natural ou com
células de combustível; nos componentes de
trens de alta velocidade; nas estruturas de
computadores, entre outros.

Expansão do uso em raquetes de tênis e
tacos de golfe

2010 ~

Começa a fabricação de TORAYCA

4

Para uso industrial

Para peças aeroespaciais
Para esportes
2000

2005

2010

2015

2020

fabricação do Boeing 787 foi desenvolvido
por funcionários veteranos de P&D, e minha
participação neste desenvolvimento foi indireta.
Mas espero algum dia realizar o meu sonho.

TORAY Industries, Inc.,
Departamento de Tecnologia ACM, Seção de
Tecnologia Aeroespacial
(Esquerda) Shunsaku Noda, gerente geral
(Direita) Hiroshi Taiko, gerente geral adjunto
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Kazuya Yanagida:
Gifu Aero Group, Departamento Aeroespacial
(Funcionário desde 1997)

Série MC

Tadashi Yamamoto:
Gifu Aero Group, Departamento Aeroespacial
(Funcionário desde 2008)

Brocas para furação de PRFC

Desafios na usinagem de novos materiais

Desde o lançamento do Boeing 787
em 2011, houve um aumento gradual
das aplicações do PRFC como um
novo material para fuselagens, asas
principais e outros componentes
aeroespaciais. Diferente dos metais,
o PRFC é um material produzido a
partir de fibras de carbono e resina.
Portanto, novas abordagens tornamse necessárias para a usinagem deste
novo material. Entrevistamos a equipe
do Gifu Aero Group que enfrentou este
desafio.
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Quais são os fenômenos
característicos que ocorrem
na furação de PRFC?

Exemplos de problemas na furação de PRFC
Entrada: Fibras não cortadas

Saída: Delaminação

Quebra das fibras

- Conte-nos sobre o pano de fundo por
trás do desenvolvimento.
Yanagida: A Mitsubishi Materials fornece
brocas para clientes que usinam peças
aeroespaciais em PRFC há mais de 10 anos.
Utilizando o know-how que adquirimos
ao longo dos anos, aprimoramos a
funcionalidade das brocas. Nosso foco era
oferecer soluções abrangentes, capazes de
atender diversos tipos de PRFC. Em geral, o
PRFC é composto de camadas intercaladas
de fibra de carbono e de resina com
tratamento térmico. Comparado ao ferro,
o PRFC tem cerca de um quarto do peso,
mas é 10 vezes mais resistente. Também
possui alta rigidez, resistência à corrosão
e ao calor. A camada de fibra de carbono é
dura, porém frágil. Já a camada de resina é
tenaz, mas flexível.
Yamamoto: É por isso que a usinagem
de PRFC produz fenômenos que são
fundamentalmente diferentes da usinagem
de metais. Os principais danos que ocorrem
na furação de PRFC são a geração de
fibras não cortadas, delaminação devido à
estrutura em camadas e o "back counter"
de laminados (materiais compósitos em
camadas) de PRFC e metal. Neste projeto,
começamos analisando estes fenômenos
para explorar plenamente os mecanismos
técnicos que geram os danos.
Yanagida: Existem dois tipos de PRFC
usados em peças aeroespaciais: um
deles contém resinas com propriedades
termoendurecíveis e o outro é um material
laminado com camadas de alumínio ou
titânio. Quanto aos métodos de usinagem,
existem dois tipos principais: a usinagem
automatizada utilizando, por exemplo,
um centro de usinagem; ou a furação
usando ferramentas manuais. Devido a
estes diferentes materiais e métodos de
usinagem, é extremamente difícil criar
um tipo de broca adequado para todos
os processos. Portanto, neste projeto,
desenvolvemos a Série MC com 7 brocas
diferentes para atender diversos tipos de
PRFC e eles foram lançados no mercado

MCA

em abril de 2017.

O formato do canal da broca
MCA reduz o "back counter" na
furação de materiais laminados
- Por favor, apresente alguns dos sete
produtos.
Yanagida: Vamos apresentar dois tipos:
o MCA e o MCC. O MCA é uma broca para
PRFC e materiais laminados com alumínio.
Como ponto de partida, consideramos
as brocas para PRFC que já estavam
disponíveis como produtos especiais nos
últimos 10 anos e buscamos melhorar o seu
desempenho. O compósito laminado com
camadas de fibra de carbono e alumínio,
embora seja constituído de materiais com
usinabilidade completamente diferente,
geralmente usamos uma única broca para
usiná-lo. O principal problema neste caso é
um fenômeno chamado "back counter". Isto
ocorre quando a broca passa primeiro pela
camada de PRFC e à medida que corta a
camada de alumínio, os cavacos de alumínio
acabam desgastando as paredes do furo
quando passam pela camada de PRFC.
Com isso, ocorre uma variação do diâmetro
do furo entre as camadas de PRFC e de
alumínio. Para evitar este dano, modificamos
a geometria do canal da broca MCA.
Yamamoto: Nós nos concentramos na
largura do canal. Geralmente a largura
do canal é constante ao longo de todo o
comprimento da broca. No entanto, o canal
do MCA aumenta gradualmente da ponta
da broca em direção à haste. Primeiro,
projetamos canais mais estreitos para
gerar cavacos compactos e, em seguida,

ampliamos para facilitar a saída dos
cavacos pelos canais sem interferência
com a parede do furo.
Yanagida: No desenho do canal para
furação de laminados, nós aplicamos a
tecnologia da broca MWS para furação
profunda da Mitsubishi Materials. Aumentar
a eficiência na expulsão de cavacos para
melhorar a qualidade da parede do furo
era um problema comum na usinagem de
materiais laminados e na furação profunda.
Além disso, para o desenvolvimento da
broca MCA, também utilizamos a tecnologia
da nossa broca MHE, específica para
usinagem de furos para parafuso do cubo
de roda automotivo. O cubo de roda é uma
peça que exige alta precisão do diâmetro do
furo e alta qualidade superficial em torno
do furo. Portanto, é preciso evitar que os
cavacos gerados no início da usinagem
danifiquem a superfície da peça. A MHE
soluciona este problema devido aos canais
mais estreitos que as brocas convencionais.
Yamamoto: Assim, a MCA incorpora os
recursos e o know-how das brocas MWS e
MHE. Portanto, no início da furação, a broca
MCA gera cavacos pequenos que passam
pela parte estreita do canal. Depois os
cavacos fluem para a parte mais ampla do
canal até a saída do furo, sem danificar a
parede do furo.

Aresta positiva da broca
MCC com foco na agudez
- Conte-nos sobre o desenvolvimento da
broca MCC.
Yamamoto: A MCC é uma broca para
usinagem de PRFC puro. Para os
componentes aeroespaciais, é usado tanto o

■Novo formato do canal

■"Back counter"

PRFC

O canal foi projetado de modo a reduzir o contato entre os
cavacos e a parede do furo na camada de PRFC, facilitando
a expulsão de cavacos. Esta geometria evita a ocorrência de
"back counter".

Parede do furo na camada de PRFC

AI
Variação no diâmetro do furo
na usinagem de materiais
laminados com camadas de
PRFC e metal.

MCA

Broca convencional

Os cavacos entram em contato
com a parede do furo na camada
de PRFC, causando "back counter".
SEU ESTÚDIO GLOBAL DE MANUFATURA
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MCC

■Ângulo de ponta de 90 graus
O ângulo de ponta agudo reduz o empuxo
desde o início da usinagem e evita a
delaminação.

PRFC puro quanto os materiais laminados.
Já nas indústrias automobilística e de
energia eólica, o PRFC puro é predominate.
Dentre os nossos clientes, a usinagem
do PRFC puro é mais comum, sendo
geralmente operações de furação de
chapas finas.
Yanagida: Reduzir a delaminação na saída do
furo era o maior desafio na furação do PRFC
puro. Diferente dos materiais laminados,
o PRFC puro não sofre "back counter", já
que não possui camada de metal na saída
do furo. Por outro lado, a camada metálica
sustenta o esforço de corte enquanto a broca
atravessa a camada de PRFC. Portanto, sem
a camada metálica, a camada superficial
do PRFC acaba se levantando e causando a
delaminação.
Yamamoto: Para evitar a delaminação, foi
aplicada à broca MCC uma geometria de
alta agudez que facilita o corte das fibras de
carbono e controla o esforço de corte. Nosso
foco era a geometria da aresta de corte. As
brocas convencionais apresentam ângulo
de saída negativo na quina da broca para
priorizar a resistência à fratura e prolongar
a vida útil da ferramenta. Mas o ângulo
negativo não é tão eficiente para o corte das
camadas duras de fibra de carbono. Como
a broca MCC é fabricada em um material
de alta resistência à fratura, conseguimos
aplicar um ângulo de saída positivo na quina
da broca, tornando a geometria bem aguda.
Com isso, a broca MCC proporciona um corte
eficiente das fibras de carbono do PRFC,

reduzindo a ocorrência de delaminação e de
fibras não cortadas na saída do furo. Além
disso, o ângulo de ponta de 90 graus reduz o
empuxo no início da furação, o que também
contribui para reduzir a delaminação.
- Quais são as características da cobertura?
Yamamoto: A broca de metal duro sem
cobertura sofre desgaste logo no início da
furação devido às propriedades mecânicas
do PRFC. Por isso, aplicamos a cobertura
CVD de diamante nas brocas MCA e MCC
para aumentar a resistência ao desgaste.
Yanagida: Para obter a máxima agudez
da aresta de corte, precisamos considerar
não apenas a geometria da aresta de corte,
mas também o tamanho das partículas de
diamante da cobertura. A nova cobertura
CVD de diamante da Mitsubishi Materials
possui partículas extremamente finas, o
que aumenta significativamente a força
de adesão da cobertura ao substrato.
Assim, conseguimos aumentar em cerca
de 10 vezes a vida útil da ferramenta em
comparação às coberturas convencionais.
- Como foi possível melhorar a agudez?
Yamamoto: Aumentar a agudez era a nossa
prioridade. Para isso, buscamos o melhor
método de preparação de aresta e também a
maximização dos ângulos de hélice, de saída
e de folga, que são partes essenciais da
broca. Testamos diferentes combinações de

Yanagida: Para ajudar no desenvolvimento da
série MC, realizamos uma pesquisa conjunta
com a Universidade de Tecnologia de Viena
(TU Wien), da Áustria. Quando precisávamos
fazer testes de usinagem para analisar os
protótipos com diferentes espessuras de
cobertura, geometrias de aresta e ângulos de
saída, pedíamos cooperação à Universidade
de Tecnologia de Viena. Assim, conseguimos
obter dados essenciais com maior precisão,
o que certamente contribuiu para o sucesso
deste projeto.

■Comparação da superfície da camada
de cobertura CVD de diamante

■ Melhoria na periferia do canal para tornar o corte efetivo
Com a melhoria da geometria na periferia do canal (ângulo positivo), a aresta de corte
tornou-se mais aguda, reduzindo a ocorrência de delaminação e fibras não cortadas.

A exclusiva cobertura CVD de diamante
proporciona resistência ao desgaste e
uma superfície extremamente lisa.

Produto convencional

MCC
Seção
transversal
do canal

ângulos para reduzir os danos à broca. Em
geral, quanto maiores são esses ângulos,
maior é a agudez da broca. Porém, o metal
duro é um material frágil, com limitada
resistência à fratura. O desempenho de uma
broca é determinado pela combinação dos
efeitos de cada parte da broca, somado ao
material da broca. Por isso, precisávamos
testar as brocas para avaliar o seu
desempenho. Como já mencionei antes, a
preparação de aresta é muito importante
para aumentar a agudez. As nossas brocas
convencionais apresentavam pequenas
variações na aresta devido ao processo
de pré-cobertura. No entanto, para a
broca MCC, aplicamos um novo método
de preparação de aresta, completamente
diferente das brocas convencionais, o que
nos permitiu obter uma aresta bem aguda e
uniforme. Com isso, conseguimos equilibrar
a agudez e a resistência, resultando em
maior vida útil da ferramenta e melhor
qualidade do furo.

Nova cobertura

Positivo

Negativo

Produto convencional
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■Otimização da geometria (Comparação da aresta)

Irregular
Preparação de aresta convencional

Uniforme

■Redução do tamanho do R
- Melhora a agudez

Novo método de preparação de
aresta para PRFC

■Aresta uniforme
- Prolonga a vida útil da
ferramenta

Dificuldades e conquistas no
desenvolvimento de novos
materiais

Selecionamos os melhores protótipos
para que fossem avaliados pelos nossos
clientes. Ficamos muito felizes em ouvir
do cliente que "a nossa broca conseguiu
melhorar a qualidade do furo".

- Quais foram as dificuldades encontradas
no desenvolvimento da broca MCC?

Yanagida:
Como são os próprios
desenvolvedores que realizam todo o
processo desde o projeto, a produção
do protótipo e o teste de usinagem, eles
conseguem perceber até as variações
mínimas no desempenho. O fato de ter
criado os protótipos da broca MCC, permitiu
ao próprio Yamamoto identificar os pontos
potenciais de melhoria e aperfeiçoar
continuamente até desenvolver um produto
que pudesse fornecer com confiança.

Yamamoto:
Enfrentamos
muitas
dificuldades, pois o mecanismo de
usinagem do PRFC é bem diferente dos
metais em geral, mas também foi muito
gratificante. Fui transferido para o Gifu Aero
Group do Departamento Aeroespacial em
outubro de 2016, quando o departamento
foi criado, e participei do desenvolvimento
da broca MCC. Eu já tinha experiência no
desenvolvimento de brocas para metais,
mas esta foi minha primeira experiência
com um material como o PRFC.
Yanagida: No nosso departamento, os
próprios desenvolvedores, inclusive o
Yamamoto, criam os protótipos. Nós
cultivamos
as
habilidades
práticas
essenciais para um técnico. Para isso,
produzimos continuamente os nossos
próprios protótipos, operando as máquinas
retificadoras de ferramentas, escolhendo
as melhores condições para retífica, como
os ângulos de corte e velocidade, tipos de
rebolos, etc.
Yamamoto: Para o protótipo da MCC,
nosso foco era garantir a agudez. Então,
revisamos os parâmetros de retífica muitas
vezes até obter uma aresta bem aguda.

P713Z

- Quais são os planos futuros de
desenvolvimentos na furação de PRFC?
Yanagida:
A principal exigência na
fabricação de peças aeroespaciais é a
segurança. Embora o aumento da vida útil
da ferramenta seja um critério importante,
a qualidade do furo é fundamental.
Vamos persistir no desenvolvimento de
ferramentas capazes de atender ambos
os requisitos. Além disso, os materiais
devem se tornar cada vez mais difíceis de
usinar, imaginando que o PRFC pode se
tornar ainda mais resistente, ou que podem
surgir novos materiais laminados com
aço inoxidável, por exemplo. A Mitsubishi
Materials realiza pesquisas conjuntas com
fabricantes de fibra de carbono, além de

- Para finalizar, por favor, deixem uma
mensagem aos seus clientes.
Yanagida: As normas como JIS e ISO ainda
não estabeleceram uma classificação
do PRFC, pois existem muitos tipos de
resinas, com diferentes espessuras de
fibra de carbono e métodos de composição
da trama, sendo que as propriedades de
cada material variam significativamente.
As brocas também devem ser adaptadas
de acordo com o material da ferramenta e
a qualidadade desejada do furo. Estamos
prontos para oferecer um atendimento
adequado aos requisitos dos clientes.
Portanto, por favor, não hesitem em entrar
em contato conosco.
Yamamoto: A série de brocas MC consta
no nosso catálogo como produto standard.
No entanto, acredito que esta é uma linha
de produtos que deve ser adaptada às
necessidades específicas de cada cliente.
Nós nos esforçamos para atender o cliente
de forma rápida e eficaz. Por isso, sintamse à vontade para nos consultar.

■Linha de produtos da Série MC
Máquinaferramenta

Máquina CNC

Material
usinado
PRFC

SOLUÇÕES
PARA
COMPÓSITOS

desenvolver parcerias com universidades
que realizam pesquisas avançadas.
Portanto, continuaremos aprofundando
nossos conhecimentos relacionados à
usinagem de PRFC, aumentando nossa
capacidade de resposta às necessidades do
mercado em constante mudança.

RTRFC

Para PRFC

MCC
DD2105

Ferramenta
manual
Para usinagem de alta precisão
de PRFC / RTRFC e material
laminado PRFC / Al

MCW

MCCH

DD2110

PRFC

Para usinagem de
PRFC com ferramenta
manual

DT2030

Para usinagem de
material laminado
PRFC / Al
com ferramenta
manual

Para material laminado PRFC / Al

MCA
DD2110

MCAH

Al

DT2030

PRFC

Para material laminado PRFC / Ti

MCT

Para usinagem de alta
precisão de material
laminado PRFC / Ti

TF15

Ti

MCW
HTi10

* RTRFC = Resina termoplástica reforçada com fibra de carbono
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SAOBBORUET NUÓSS

SOBRE NÓS
Instituto de
Pesquisas Central
Departamento de
Filmes Finos e
Revestimentos

A base de pesquisa
que apoia a indústria
aeronáutica através do
desenvolvimento de
materiais e revestimentos
O Departamento de Filmes Finos e Revestimentos do Instituto de Pesquisas Central da
Mitsubishi Materials Corporation realiza pesquisa e desenvolvimento de materiais e coberturas
para obter um desempenho superior das ferramentas de corte. Neste artigo, apresentamos
este departamento de pesquisas e desenvolvimentos avançados.

Pergunte ao
gerente!
Takatoshi Oshika

Gerente, Departamento de Filmes Finos e Revestimentos,
Instituto de Pesquisas Central

Proporcionar valor
agregado
através de novos
processos e
tecnologias, para
criar materiais
exclusivos.
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Pioneiros na pesquisa e
desenvolvimento com tecnologia de
análise e avaliação de última geração
O Instituto de Pesquisa em Mineração
da Mitsubishi Materials Corporation foi
estabelecido em Shinagawa em 1917 como
o primeiro instituto de pesquisa privado do
Japão. Após a mudança para a cidade de
Omiya (atual cidade de Saitama) na Província
de Saitama, seguiu um novo caminho como o
Instituto de Pesquisas Central. Em 2007, eles
se expandiram, criando uma nova base na
cidade de Naka, na Província de Ibaraki, além
de outras três filiais, localizadas em Omiya,
Onahama e Kitamoto. O instituto comemora
seu 100º aniversário este ano.
Dentro do instituto, o Departamento de
Filmes Finos e Revestimentos têm o maior
número de pesquisadores. O departamento
desenvolve novos materiais com funções
completamente novas através do controle
em escala nanométrica da composição,
textura e interface de materiais duros
sinterizados e coberturas funcionais.
Takatoshi Oshika, gerente do departamento,
revela os pontos fortes do instituto: “A nossa
vantagem é que temos um grande número
de pesquisadores altamente capacitados
com habilidade para explorar plenamente as
funções dos dispositivos de última geração e
dos equipamentos de análise especiais, raros
até mesmo no Japão. O instituto possui nove
departamentos de pesquisa, com foco em
diferentes áreas como análise de materiais e
materiais eletrônicos. Esses departamentos
trabalham em colaboração, compartilhando
suas tecnologias. Podemos dizer que esta

sinergia é a grande força da Mitsubishi
Materials como um fabricante de materiais
diversificados. De fato, lançamos um produto
novo após o outro, através da integração de
tecnologias desenvolvidas nos diferentes
segmentos de negócios. Um exemplo é o
'termístor flexível', o sensor de temperatura
mais fino do mundo."
O Departamento de Filmes Finos e
Revestimentos tem desenvolvido tecnologias
elementares, aplicadas em produtos
inovadores como as classes UC5105/UC5115
com cobertura CVD para torneamento de
ferro fundido. A incorporação de tecnologias
de ponta, inclusive a tecnologia de cobertura
de Al2O3, aumentam significativamente a
resistência ao desgaste, prolongando a vida
útil. “Atualmente estamos pesquisando
tecnologias elementares para brocas de PCD
usadas na usinagem de PRFC, sendo que o
projeto básico do material já foi concluído.
Simultaneamente estamos desenvolvendo
uma cobertura CVD de diamante para
usinagem de PRFC com o intuito de
aplicação efetiva em produtos num futuro
próximo. Também estamos trabalhando no
desenvolvimento de tecnologias inovadoras.
Por exemplo, suponha que um revestimento
pudesse ter o dobro da resistência se
reduzíssemos o tamanho das partículas,
mas o equipamento não fosse capaz
de produzir partículas menores. Então,
precisaríamos fazer melhorias significativas
neste equipamento. Depois de implementar
estas melhorias, teríamos um equipamento
exclusivo no mundo. Acredito que quando
criamos dispositivos de alto valor agregado
como neste exemplo e usamos plenamente

todas as suas funcionalidades, conseguimos
criar materiais inovadores. Desenvolver
produtos inovadores é a nossa missão.”

Desenvolvimento de cobertura CVD
de diamante para usinagem de PRFC
Kazutaka Fujiwara ingressou na Mitsubishi
Materials há 20 anos e integra a equipe do
Instituto de Pesquisas Central há 10 anos.
Nos últimos cinco anos, ele tem se dedicado
à pesquisa e desenvolvimento de cobertura
CVD de diamante para ferramentas de
corte. Segundo Fujiwara, “o instituto é mais
distante dos nossos clientes em comparação
aos departamentos de desenvolvimento
das fábricas. Por isso, tento sempre
manter a proximidade com as equipes de
desenvolvimento das fábricas, já que elas
têm mais contato com os clientes e entendem
melhor as suas necessidades. Depois de
compreender as necessidades do cliente,
buscamos os princípios fundamentais que
levam a novas hipóteses. A partir deste
estudo, conseguimos enfim obter a melhoria
significativa do desempenho do produto. É
muito gratificante quando produtos fabricados
com tecnologias que nós desenvolvemos são
reconhecidos pelo mercado.”
Fujiwara está atualmente envolvido na
pesquisa e desenvolvimento de cobertura
CVD de diamante para ferramentas de corte
para PRFC usado em peças aeroespaciais
como a fuselagem. “A Mitsubishi Materials
já lançou brocas e fresas de topo revestidas
com materiais que nós desenvolvemos.
Estamos agora trabalhando em novos
revestimentos com desempenho ainda
melhor.”

Dedicação para desenvolver uma
tecnologia exclusiva a ser aplicada na
fabricação de novos produtos
Além do PRFC puro, os materiais compósitos
como laminados de PRFC e alumínio ou
de PRFC e titânio também são usados em
peças aeroespaciais. Para que uma única
ferramenta seja capaz de usinar diferentes
materiais, seu desempenho precisa ser
significativamente melhor. Portanto, a
cobertura CVD de diamante precisa de uma
qualidade ainda superior.
Fujiwara diz que: “Na usinagem do PRFC
puro, quanto maior a proporção de diamante
na cobertura, ou seja, quanto maior a
dureza, melhor é o seu desempenho.
Por outro lado, na usinagem de metais
como alumínio e titânio, quanto maior a
proporção de diamante, os componentes da
cobertura tendem a reagir com o material
usinado. Isto causa a soldagem de material,
prejudicando a precisão de usinagem e
deteriorando a vida útil da ferramenta. A
cobertura CVD de diamante que estamos
desenvolvendo atualmente tem o objetivo
de solucionar simultaneamente esses
problemas conflitantes, além de oferecer
um desempenho superior e maior vida útil
da ferramenta na usinagem de diferentes
materiais". Fujiwara está desenvolvendo
um revestimento CVD de diamante capaz de
alcançar o triplo da vida útil em comparação
aos produtos existentes. Toda a equipe
está trabalhando duro na pesquisa e
desenvolvimento com o intuito de lançar os
produtos em 2018. “A missão do Instituto
de Pesquisas Central é criar as tecnologias
mais avançadas e inéditas. Queremos
surpreender os clientes no mundo todo
com produtos que incorporam exclusivas
tecnologias de ponta que somente a
Mitsubishi Materials pode desenvolver.”

Pergunte ao
pesquisador!

Kazutaka Fujiwara

Pesquisador chefe,
Departamento de Filmes Finos e Revestimentos,
Instituto de Pesquisas Central

Desenvolvendo uma
cobertura CVD de diamante
capaz de triplicar a
vida útil das
ferramentas
em comparação
aos produtos
convencionais.

Características do Instituto de Pesquisas Central

1

Os mais
avançados
dispositivos
de análise

2

Pesquisadores compartilham
informações de forma
descontraída na área de
integração

3

Biblioteca com muitos
livros técnicos e literatura
especializada para pesquisa
e desenvolvimento
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Desenvolvimento
da nova geração de
ferramentas com
inserto rotativo

Os materiais de difícil usinabilidade, muito usados em peças aeroespaciais, reduzem drasticamente a
vida útil das ferramentas. Para atender a demanda do mercado por métodos de usinagem inovadores,
capazes de prolongar a vida útil da ferramenta na usinagem destes materiais, a Mitsubishi Materials
concentrou-se no desenvolvimento de uma nova geração de ferramentas com inserto rotativo.
Apresentamos aqui dois projetos com este conceito: 1) ferramenta com rotação ativa do inserto, para
uso exclusivo em máquinas multitarefas; e 2) ferramenta com rotação passiva do inserto, para uso em
centros de usinagem em geral.

PROJETO 1

Ferramenta com rotação ativa do inserto

Desenvolvimento da ferramenta que explora engenhosamente as vantagens da máquina multitarefas
Há cerca de 20 anos, a Mitsubishi Materials
desenvolveu pela primeira vez um suporte
para torneamento com sistema de rotação
do inserto durante a usinagem. Na época, foi
desenvolvido um mecanismo inovador que
aproveitava o esforço de corte para acionar
o movimento de rotação do inserto.
Este mecanismo reduzia significativamente
o desgaste periférico, uma das principais
causas de deterioração da vida útil da
ferramenta na usinagem de materiais de
difícil usinabilidade. A primeira geração da
ferramenta com rotação passiva do inserto
tinha uma boa aceitação no mercado. No
entanto, a rigidez da ferramenta era limitada
devido ao seu mecanismo complexo. Além
disso, o grande número de componentes
acabava elevando o seu preço em relação
às ferramentas convencionais. Com isso,
a demanda caiu gradativamente ao longo
dos anos. Alguns clientes ainda continuam
a usá-la, mas atualmente é um produto
fornecido somente como item especial.
No entanto, novas ferramentas com inserto
rotativo têm sido desenvolvidas durante
esse período. Estes novos desenvolvimentos
foram alavancados pelo conhecimento
acumulado na experiência com a primeira
geração de ferramentas com inserto rotativo.
Além disso, o surgimento das máquinas
multitarefas inspirou uma grande ideia na
concepção do novo mecanismo de rotação.
Na primeira geração de suportes para
torneamento com inserto rotativo, os insertos
eram rotacionados com a resistência gerada
pelo próprio processo de corte. Portanto, a
força de rotação era irregular, dependendo
das condições de corte, o que dificultava

o desempenho estável. E se pudesse
determinar a força de rotação e gerá-la de
forma estável, independente das condições
de corte, seria possível desenvolver um
novo tipo de ferramenta com inserto rotativo
mais promissor? Estas eram as ideias que
surgiram há cerca de 10 anos.
Na mesma época, o professor Sasahara da
Universidade de Agricultura e Tecnologia de
Tóquio realizava estudos sobre ferramentas
com rotação ativa do inserto.
Há três anos, foi iniciada uma pesquisa
conjunta entre o professor Sasahara e
a Mitsubishi Materials. Com o uso de
máquinas multitarefas, foi possível controlar
a rotação da ferramenta, abrindo caminho
para o desenvolvimento da ferramenta com
rotação ativa do inserto.
As máquinas multitarefas não apenas
possibilitam o controle da rotação do inserto,
como também permitem definir livremente
o ângulo de inclinação da ferramenta.
Então, surgia a possibilidade de selecionar a
melhor combinação das condições de corte
e do ângulo de inclinação da ferramenta.
O ângulo de inclinação da ferramenta (ângulo
no qual a ferramenta entra em contato com a
peça) é um parâmetro tão importante quanto
a velocidade de rotação da ferramenta. A
espessura do cavaco e a direção de fluxo
dos cavacos, ambos têm grande influência
sobre a vida útil da ferramenta e variam
dependendo de condições de corte básicas
como velocidade, avanço e profundidade
de corte. Além destas considerações, o
novo projeto incluía diferentes ângulos de
inclinação, o que aumentava a dificuldade
para encontrar as condições de corte ideais.

Então, o professor Sasahara analisou os
valores com base no ponto de vista teórico
para identificar as melhores condições.
Quanto ao desenvolvimento da geometria
ideal da ferramenta, o maior desafio
era alcançar a máxima precisão de
concentricidade para a fixação do inserto no
corpo da ferramenta. Quando há um grande
desvio de concentricidade, ocorre rotação
excêntrica em relação ao eixo de rotação
da ferramenta, o que causa variação da
profundidade de corte e consequentes danos
à peça usinada. A variação na profundidade
de corte também provoca instabilidade no
esforço de corte, causando trepidação e
danos ao inserto.
Através do processo de melhoria contínua, foi
possível reduzir o desvio de concentricidade
entre o inserto e o corpo da ferramenta,
chegando a valores inferiores a 0,01 mm.
Outra característica importante da nova
ferramenta de corte é a refrigeração interna.
A ferramenta foi projetada para fornecer
fluido refrigerante pela região entre o
furo do inserto e o parafuso de fixação.
Embora este mecanismo tenha a tendência
de reduzir a força de fixação do inserto, o
projeto exclusivo desta ferramenta tem a
capacidade de manter uma força de fixação
suficiente. A rotação ativa do inserto ocorre
consistentemente, dispersando o calor de
corte uniformemente por toda a aresta de
corte em torno do inserto redondo. Além
disso, a refrigeração interna proporciona
resfriamento eficiente em todo o inserto e
facilita a expulsão de cavacos.

■ Desenho esquemático da

ferramenta com rotação ativa
do inserto
β: Ângulo de inclinação
da ferramenta

Eixo
principal
do torno
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Vw

Vm (Corte discordante)

Vw: Velocidade de corte
Vm: Velocidade de rotação
da ferramenta
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Durante a usinagem

Ferramentas em desenvolvimento

Vida útil aproximadamente dez vezes maior que o suporte para
torneamento convencional
A nova ferramenta com rotação ativa do
inserto tem as seguintes propriedades:

 strutura interna para
■E

 ecanismo da ferramenta
■M

refrigeração

1. O uso de toda a circunferência do inserto
permite distribuir o desgaste uniformemente
por toda a aresta, aumentando a vida útil da
ferramenta.

Bocal

com rotação ativa do inserto

Inserto

Rotação somente da peça
e corte apenas em um
ponto da aresta de corte

2. A rotação estável da ferramenta dispersa
efetivamente o calor de corte; e a refrigeração
interna reduz significativamente o desgaste
do inserto.

Estas
propriedades
aumentaram
significativamenta a vida útil da ferramenta
na usinagem de Inconel718 em comparação
às ferramentas de corte convencionais.
Além disso, a ferramenta com rotação
ativa do inserto é adequada não apenas
para usinagem de materiais de difícil
usinabilidade como ligas resistentes ao calor,
mas também para a usinagem de materiais
compósitos com metais como alumínio
e ferro. Esta ferramenta é ideal para a
redução significativa dos custos totais da
operação, pois além de prolongar a vida útil
da ferramenta, também reduz a frequência
de troca de insertos, sendo adequada para
usinagem "sem operador" ou nos processos
com múltiplas máquinas operadas por um
número reduzido de operadores.

Avanço

Avanço

Aresta
de corte

Aresta
de corte

Peça
Parafuso de fixação Suporte

Rotação

Peça
• Resfriamento efetivo
antes do próximo contato
no mesmo ponto da aresta
• Desgaste distribuído em
toda a aresta de corte

•A
 lta temperatura
•D
 esgaste
concentrado em
um único ponto

(Patente pendente)

 urva de vida útil da ferramenta na usinagem de INCONEL®718
■C
0.4

Desgaste frontal [mm]

3. O exclusivo mecanismo de fixação de
alta precisão e alta rigidez permite realizar
usinagem estável e de alto desempenho.

Rotação da peça ocorre
simultaneamente à "rotação
ativa" da aresta de corte

RN-1 de uso geral
0.3
Ferramenta de corte DR N-2
0.2
Ferramenta de corte DR
N-1

RN-2 de uso geral
0.1

0

Material usinado: INCONEL®718 Diâmetro da ferramenta: ø12
Ferramenta de corte para uso geral: PRDCN2525M12
Velocidade de corte Vw: 75 m / min. Velocidade de rotação da ferramenta Vm: 40 m / min
Direção de rotação da ferramenta: Corte discordante Profundidade de corte: 0,5 mm
Avanço: 0,2 mm / rot Ângulo de inclinação da ferramenta: 5 graus Pressão do fluido refrigerante: 1MPa
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Foram esclarecidas as questões que surgiram durante o
desenvolvimento das primeiras ferramentas com inserto rotativo?
O desgaste frontal é um dos grandes desafios na
usinagem de materiais de difícil usinabilidade. Na
época em que se desenvolvia a primeria geração
de ferramentas com inserto rotativo, para reduzir o
desgaste frontal, estimava-se que a velocidade de
rotação ideal do inserto era próxima à velocidade
de expulsão do cavaco. Considerando a taxa de
compressão geral (CR) dos cavacos, isto equivale a
aproximadamente um terço da velocidade de corte.

Porém, a rotação do inserto era acionada pelo
próprio esforço de corte, o que impedia o controle
da velocidade de rotação. Portanto, esta hipótese
sobre a velocidade de rotação ideal do inserto não
foi analisada profundamente naquela época.
Já as novas ferramentas de corte com inserto
rotativo possuem vários parâmetros, o que dificulta
a identificação precisa das condições de corte
ideais. Através dos diversos testes de aplicação,

foram identificadas as condições recomendadas
para uso geral. Com base nestes dados, descobriuse que a velocidade de rotação recomendada
do inserto equivale a um terço da velocidade
de corte da peça, ou seja, o valor estimado nas
primeiras ferramentas com inserto rotativo. Não
é interessante? As ferramentas com rotação ativa
do inserto estão atualmente em desenvolvimento,
com previsão de lançamento no mercado em 2017.
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(Esquerda): Yuji Takada, Tsukuba Aero Group, Departamento Aeroespacial, participou do
desenvolvimento da ferramenta de corte com rotação passiva do inserto
(Direita): Wataru Takahashi, Grupo Avançado de P&D, Centro de Tecnologia de Usinagem, Divisão de
Pesquisa e Desenvolvimento, participou do desenvolvimento da ferramenta de corte com rotação ativa
do inserto.

PROJETO 2

Fresa com rotação passiva do inserto
durante a usinagem

Cálculo da força de rotação teórica do inserto
A nova fresa com rotação passiva do inserto
foi desenvolvida com base no know-how
acumulado pela experiência com a primeira
geração de ferramentas com inserto rotativo.
Depois de lançar a primeira ferramenta com
inserto rotativo, a Mitsubishi Materials já
considerava a aplicação deste mecanismo
nas fresas de topo e fresas de face. Porém,
o tamanho deste mecanismo dificultava a
instalação nas ferramentas de fresamento
e, por fim, concluiu-se que era um projeto
impossível de ser executado na época.
Desde então, os materiais de difícil
usinabilidade têm expandido sua presença
em diversas indústrias, tornando crescente a
demanda por maiores eficiências de usinagem
e aumento da vida útil da ferramenta nas
operações de fresamento.
Há cerca de 10 anos, percebendo o potencial
do mecanismo de rotação dos insertos no
fresamento, a Mitsubishi Materials iniciou
o desenvolvimento de fresas com insertos

rotativos, em parceria com a Universidade de
Nagoya e a Mitsubishi Heavy Industries.
Neste projeto, a rotação do inserto ocorre
passivamente, ou seja, o inserto sofre
resistência ao corte, gerando a força que o faz
rotacionar. O primeiro desafio foi identificar
o ângulo de posição ideal do inserto, para
assim gerar uma força de rotação adequada
do inserto usando a resistência ao corte. Se a
resistência ao corte for muito baixa, a força não
seria suficiente para rotacionar o inserto. Por
outro lado, se a resistência ao corte for muito
alta, ocorre trepidação durante a usinagem
e causa danos à ferramenta. Portanto, era
necessário identificar o ângulo de posição
ideal do inserto para gerar resistência de corte
suficiente para a rotação do inserto de maneira
estável em diversas condições de corte.
Este grande desafio foi solucionado pela
Universidade de Nagoya. Através da aplicação
de fórmulas complexas e análise de dados,
foi possível identificar o ângulo de posição

adequado do inserto para rotacioná-lo
com eficiêcia. Este método teórico reduziu
significativamente o tempo de desenvolvimento
das novas ferramentas em comparação à
primeira geração de ferramentas com inserto
rotativo, desenvolvidas a partir de métodos
convencionais e teste prático.

 ecanismo de força motriz para rotação
■M
do inserto

Força de corte

Força componente em direção ao raio
da inserto
Força componente em direção à linha
tangente da circunferência do inserto
Força componente em direção à
espessura do inserto
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Força
motriz

Durante a usinagem

A primeira ferramenta com inserto rotativo

Vida útil 8 a 10 vezes maior que ferramentas
convencionais
O próximo grande desafio era introduzir o inserto
em um espaço extremamente estreito. Era
necessário projetar um mecanismo de rotação
que permitisse a instalação em um espaço bem
estreito. Isso exigiu a otimização da folga do furo
do inserto e do parafuso de fixação para facilitar
a rotação do inserto durante a usinagem. Se a
folga fosse muito pequena, acabaria limitando o
movimento do inserto; e se fosse muito grande,
causaria trepidação. Além disso, do ponto de
vista da rigidez, o tamanho do parafuso de
fixação deveria ser adequado ao tamanho do
inserto. Foram realizados contínuos estudos,
análises, vários protótipos e muitos testes.
Por fim, foi instalada uma mola logo abaixo da
cabeça do parafuso de fixação, o que possibilitou
o desenvolvimento de um mecanismo de
rotação que oferecia a folga ideal e a resistência
necessária.
Depois de desenvolver este mecanismo de rotação
mais simples e mais compacto, a fresa com
inserto rotativo parecia estar próxima de se tornar
uma realidade, mas surgiu um novo desafio. A
base do inserto, em contato com o calço de metal
duro fixado ao corpo da ferramenta, sofria um

desgaste irregular durante a rotação. A rotação
do inserto permite manter um desgaste uniforme
na aresta de corte. Mas a carga irregular sobre
o calço de metal duro, que absorve o esforço de
corte, acabava se concentrando em um único
ponto, principalmente na região logo abaixo da
aresta de corte. Como o inserto e o calço, ambos
são de metal duro, o contato e a rotação contínua
sob uma carga localizada acabava gerando um
desgaste irregular. Para resolver este problema,
foi instalado um calço metálico móvel entre o
inserto e o calço de metal duro, servindo como
um amortecedor.
Um a um, os desafios foram superados até
a fresa com inserto rotativo tornar-se real.
A grande vantagem deste tipo de ferramenta seria
a usinagem automatizada (sem operador) por
longos períodos, dispensando a troca de arestas.
Além disso, esta fresa também conseguiu
prolongar a vida útil em oito a dez vezes mais
do que as fresas convencionais na usinagem de
ligas resistentes ao calor, como mostra o gráfico
abaixo.
O lançamento desta nova fresa está previsto para
2017. Além das fresas de topo e de face, também

há planos de implantação deste mecanismo
nas ferramentas para torneamento. Ainda no
fresamento, com a expansão dos tamanhos de
insertos, está prevista a ampliação para outras
aplicações, como usinagem de rampas.
 ecanismo da fresa com inserto
■M
rotativo

Inserto

Calço móvel

Mola

Calço fixo
Eixo de rotação

Parafuso de fixação do eixo

Pedido de patente pendente
Registro Nº 2016-2638

 esultados do teste de usinagem de liga resistente ao calor
■R
<Usinagem com fresa de topo>
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Desgaste frontal [mm]
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Inserto fixo convencional N-1

Inserto rotativo N-1

Inserto fixo convencional N-2

Inserto rotativo N-2
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Comprimento usinado [m] (12 m: Volume removido 200 cm2)
Condições de corte: vc = 30 m/min. fz = 0.1 mm/dente ap = 1.0 mm ae = 18 mm Inserto único / Com refrigeração Material : INCONEL®718
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WA ( J a p ã o)

Shuriken
WA (Japão)

Enshi Goju Yocho por Utagawa Kunisada
Representa a luta de um ninja que entrou furtivamente
numa mansão.

O que é shuriken?

S

huriken, cujo significado literal é "espada
escondida na mão", é imediatamente
associada à arma de uso exclusivo dos ninjas.
Na realidade, o shuriken também era usado
por outros indivíduos, como os samurais que
treinavam suas habilidades no uso de armas
como arco, lança e espada. Tokugawa Yoshinobu,
o último shogun (título militar do Japão feudal) do
Período Edo, era conhecido por suas habilidades
no uso do shuriken.
Não se sabe ao certo quando e como o shuriken
foi desenvolvido. Alguns defendem que as armas
forjadas usadas no Período Sengoku (1467-1568)

evoluíram para o shuriken. Outras teorias alegam
que ela é uma evolução das armas de arremesso
trazidas da China nos tempos antigos.
O shuriken podia atingir alvos a uma distância
de até 15 metros. Por ser pequeno e escuro, os
inimigos tinham dificuldade para enxergá-lo e se
esquivar dele. Mas o shuriken não podia causar
danos mortais, se não atingisse os pontos vitais
do inimigo. Portanto, acredita-se que o shuriken
era usado mais para distrair o oponente, criando
a oportunidade de fuga ou de ataque com uma
espada. Também era usado para atingir o inimigo
com suas lâminas envenenadas.

Existem dois tipos de shuriken: o "bo-shuriken"
(formato de estaca) e o "kurumaken" (formato
de estrela). Os formatos de shuriken variavam
de acordo com cada escola de artes marciais,
mas o ponto em comum era a cor, sempre preta.
Para obter a cor preta, era colocado um pano
de algodão sobre o shuriken aquecido, antes do
processo de têmpera. O algodão queimava e se
aderia ao metal. Assim, o shuriken tornava-se
menos visível e mais resistente à ferrugem. Além
disso, a superfície áspera gerada neste processo
dava maior aderência para lançar o shuriken e
também facilitava a aplicação de veneno.

Quem eram os ninjas?

A

lguns dizem que os ninjas surgiram no
Período Asuka, há cerca de 1.400 anos.
Originalmente pensava-se que eles fossem
homens a serviço do Príncipe Shotoku.
Conhecidos como "shinobi", eles coletavam
informações da Corte Imperial. Documentos
históricos mencionam o shinobi durante e
após o período Nambokucho (1336-1392).
O termo ninja tornou-se popular por volta
de 1955.
O papel e o reconhecimento dos ninjas
mudaram ao longo do tempo. O principal
papel não era a luta em batalhas. No
Período Sengoku, os shinobi serviram
aos senhores feudais como espiões
encarregados de se infiltrar no território
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inimigo e coletar informações. Portanto,
sua missão mais importante era retornar
vivo, o que levou os ninjas a aprimorarem
diversas habilidades, incluindo o domínio
do shuriken. A imagem popular do ninja é
de um espião silencioso que se esconde no
sótão para escutar a conversa que acontece
abaixo. Na verdade, eles geralmente se
misturavam à população local e coletavam
informações através de conversas. No
pacífico Período Edo (1602-1868), o
principal papel do ninja era obter o máximo
de informações sobre a situação política dos
territórios vizinhos para proteger o senhor
feudal e seu próprio domínio. À medida que
os shinobi gradualmente desapareciam

no final do Período Edo, foram surgindo
imagens fictícias dos ninjas em romances
e outras formas de entretenimento. Os
ninjas eram frequentemente retratados
utilizando suas habilidades misteriosas
para cometer roubos. Em Kabuki (drama
clássico japonês) e Ukiyoe (imagens da
vida cotidiana no período Edo), os ninjas
eram frequentemente vestidos de preto e
seguravam shuriken nas mãos, um retrato
que influenciou a imagem atual dos ninjas.
Os ninjas permanecem envoltos em
mistério até hoje. Estudos futuros podem
revelar mais informações sobre esse
personagem intrigante.

Tipos de shuriken
Existem dois tipos principais de shuriken: o
"bo-shuriken" e o "kurumaken".
O bo-shuriken tem formato de estaca, sendo
mais potente e mais fácil de fabricar do que
o kurumaken.

O kurumaken é o tipo de shuriken mais
conhecido, em formato de estrela. A
vantagem em relação ao "bo-shuriken" é
a facilidade de atingir o inimigo com suas
múltiplas pontas cortantes.

Como segurar e usar um shuriken
Como segurar:

A direita, bo-shuriken (tipo estaca), e à esquerda, kurumaken (tipo estrela) em
diferentes formatos.

Existem diferentes maneiras de segurar o shuriken para diferentes ocasiões. Não havia uma forma específica de
usá-lo. Eles foram feitos para acertar um alvo, não importa como eles fossem lançados.

Kurumaken

Bo-shuriken

Exemplo 1

Exemplo 2

Exemplo 3

Como usar o shuriken
Hon-uchi (lançamento convencional)

Yoko-uchi (Lançamento lateral)

Técnica tradicional de lançamento do kurumaken: Movimente o
braço de cima para baixo.

Técnica de lançamento com
movimento lateral do braço. O
lançamento do shuriken com o
esfregamento das duas mãos
aparece com frequência em
mangás. Mas esse método de
lançamento
é
praticamente
impossível. Afinal, é preciso segurar
o shuriken firmemente para fazer
um arremesso poderoso.

Como portar o shuriken

Postura de lançamento.

Lançamento do shuriken diretamente ao alvo.

O shuriken era carregado em uma
bolsa de pele de veado, preso ao
quadril. Alguns shurikens também
eram guardados em um bolso
interno na altura do peito para
proteção e fácil acesso quando
fosse atacado por inimigos.

Curiosidades sobre o shuriken
1. As armas de um ninja

2. As figuras históricas
serviram como ninjas?

3. Ninjas não usavam preto

Os ninjas carregavam muitas armas
além do shuriken. Dentre elas, um tipo
de foice com corrente era uma arma
compacta, que podia ser segurada
facilmente com apenas uma das mãos.
Ela ficava escondida no bolso para
facilitar o acesso.

Há rumores de que algumas figuras
históricas eram ninjas. Por exemplo,
acredita-se que Matsuo Basho, o autor
de "Oku no Hosomichi", que vagou pelo
Japão; e Ishikawa Goemon, uma figura
similar a Robin Hood que roubava os ricos
para dar aos pobres; ambos eram ninjas.
É possível que muitos outros personagens
históricos também fossem ninjas, só não
temos o conhecimento disso.

Imaginamos um ninja vestido de preto,
mas em "Shoninki", um dos três livros
que registram os segredos das artes
ninja, descreve o ninja com vestimentas
marrom escuro ou azul escuro. Antes da
eletricidade, as roupas não precisavam
ser pretas para dificultar a visualização
à noite.

Nota editorial
Com o apoio e a colaboração
de pessoas muito dedicadas,
chegamos à publicação da
revista "Seu Estúdio Global de
Manufatura" Vol. 5. Agradeço
profundamente a todos que nos
concederam entrevistas.
Esta edição destaca a indústria
aeroespacial, dando continuidade
ao conteúdo apresentado no Vol. 1.
A fabricação de aeronaves
incorpora os materiais e
tecnologias de usinagem mais
avançados do mundo. Através
das entrevistas com pessoas
engajadas
na
usinagem
de
peças
aeroespaciais,
apresentamos os desafios e as
alegrias da fabricação neste
segmento industrial, com o
intuito de transmitir a emoção,
a complexidade e a fascinação
na fabricação. Esta publicação
também apresenta um conteúdo
especial sobre o material PRFC.
Atualmente ouve-se falar muito
sobre o PRFC, mas sua longa
história de desenvolvimento foi
apoiada pelo entusiasmo dos
fabricantes japoneses.
Também espero que esta
publicação ajude a compartilhar
o potencial e o valor do trabalho
na indústria aeroespacial e
promover seu avanço no Japão e
no mundo, acompanhando o seu
progresso.
Yutaka Nada
Editor chefe
Seu Estúdio Global de Manufatura Vol. 5
Editado e publicado pelo
Departamento de Estratégia de
Negócios
Advanced Materials & Tools Company
Mitsubishi Materials Corporation
É estr ita m en te p ro i b i d a a có p i a e a
reprodução não autorizada do conteúdo
completo ou parcial desta publicação.
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A Mitsubishi Materials não é apenas um fabricante de ferramentas.

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
seu 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.

Mitsubishi Materials | Advanced Materials & Tools Company
http://www.mmbr-carbide.com.br/

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.

