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Made in Japan
O desafio está no ar.

MENSAGEM

Uma presença mais próxima dos
nossos clientes
“Nós desejamos convidar todos ao mundo empolgante
da Mitsubishi Materials.” É com esse pensamento
que lançamos esta revista.
Consolidando a nossa filosofia corporativa de
contribuir para “as pessoas, a sociedade e a
Terra”, estamos comprometidos a ajudar nossos
clientes a alcançarem maior eficiência, aumento de
produtividade e desenvolvimento de novas tecnologias
de processamento. Esta é a nossa missão como
fabricante de ferramentas. Para cumprir esta missão
distinta, percebemos que o nosso papel é fornecer
as melhores soluções e serviços para atender às
necessidades de cada um dos nossos clientes, não
apenas como um fabricante de ferramentas, mas como
o seu “estúdio global de manufatura“, proporcionandolhes a sensação de maior proximidade. Esperamos
que a revista "Seu Estúdio Global de Manufatura" se
torne um dos meios de aproximação com o cliente.
As páginas desta revista estão repletas de notícias
emocionantes, acontecimentos recentes, tecnologias
exclusivas que unem os anos de experiência às
novidades, pensamentos depositados sobre os
novos produtos pelos seus desenvolvedores e outras
informações interessantes pelo mundo afora. Este
não é um simples panfleto com informações sobre
produtos, mas se trata de um meio de transmitir o
nosso entusiasmo através de temas e recursos de
comunicação que sejam de interesse geral. O objetivo
principal da maioria das publicações é transmitir
unilateralmente as ideias da editora. Evidentemente,
esta revista também é publicada com o desejo de que
alguma parte ou algum parágrafo seja útil diretamente

1

SEU ESTÚDIO GLOBAL DE MANUFATURA

nas atividades dos leitores. No entanto, não é preciso
dizer que o entusiasmo se manifesta de muitas formas
diferentes, variando de pessoa para pessoa. Portanto,
mesmo que o conteúdo desta revista não esteja
diretamente relacionado às suas atividades e mesmo
que não transmita o entusiasmo neste momento,
apresentamos aqui as iniciativas nas quais estamos
engajados, para que quando surgirem desafios,
cogitem a possibilidade de nos consultar. Isto nos
deixaria muito satisfeitos.
Nós da Mitsubishi Materials estamos prontos para
responder às suas necessidades com toda a nossa
força e entusiasmo, fornecendo as melhores soluções
e serviços. Esta revista está apenas começando e
estamos ansiosos para apresentar um conteúdo
interessante e inspirador nesta e nas futuras edições.
Fumio Tsurumaki
Presidente
Advanced Materials & Tools Company
Mitsubishi Materials Corporation
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DE OLHO NO MERCADO INDÚSTRIA AEROESPACIAL

Reportagem especial

No ar

Os céus estão
fervilhando em
plena atividade.
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Hoje a informação percorre o mundo todo
em tempo real graças à internet, que
acelerou a transmissão da informação.
Já no transporte de pessoas e produtos,
quem mais contribuiu para a redução do
tempo foi a indústria aeronáutica. Desde
1995, o transporte aéreo tem crescido
continuamente a uma taxa anual de 5%
(convertido em receita de passageiros/
quilômetros), apesar de duas recessões

A indústria da aviação e a
usinagem de materiais de
difícil usinabilidade.

econômicas globais durante este período.
O número tem dobrado a cada 15 anos
e, segundo previsões, o crescimento
da indústria ao longo dos próximos 15
anos será liderado pela Ásia. Por outro
lado, na Europa, a grande variedade de
companhias aéreas comerciais atendem
praticamente todos os aeroportos, o que
indica que os céus vão continuar em
crescente atividade.
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O transporte aéreo será dobrado nos
próximos 15 anos!
1500

Previsão e resultado do transporte aéreo mundial
(convertido em receita de passageiros/quilômetros)
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Fonte: Associação Japonesa de Desenvolvimento de Aeronaves
“2014-2033 Previsão do Mercado de Aeronaves Comerciais"

Os céus da Europa estão tomados por aeronaves.

O japonês MRJ:
Preparando-se
para o primeiro
voo.

Novo jato de
passageiros ecológico

Operações de aeronaves comerciais na Europa
(10:00AM GMT)
http://www.flightradar24.com/

Uma enorme variedade de aeronaves foi
desenvolvida para atender as necessidades
do mercado de transporte entre continentes,
regiões e cidades. Agora, a indústria
aeronáutica está revolucionando seus
produtos para enfrentar o aquecimento
global e outras questões ambientais. Com o
intuito de reduzir o peso, o Boeing 787, Airbus
A350 e outros novos jatos de passageiros
passaram a ter maiores proporções de
materiais mais resistentes e mais leves,
como as ligas de titânio e polímero reforçado
com fibra de carbono (PRFC). Além disso,

Fotos: Imagens cedidas por Mitsubishi Aircraft Corporation

Reportagem especial

com a redução do consumo de combustível
e a adoção de novos motores a jato de
baixo ruído, os impactos ambientais foram
significativamente reduzidos. No Japão, o
novo jato de passageiros MRJ da Mitsubishi
Aircraft Corporation, que proporciona
conforto e baixo custo de operação, está se
preparando para iniciar o serviço comercial.
Agora as companhias aéreas do mundo todo
estão incluindo em suas frotas, novos jatos
mais gentis para os passageiros e para o
meio ambiente.
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INDÚSTRIA AERONÁUTICA

Componentes de jatos de passageiros e usinagem
A maioria dos aviões de passageiros têm
entre 3 e 6 milhões de componentes, sendo
que estas peças são geralmente fabricadas
em materiais resistentes, porém leves. A
maioria dos componentes estruturais são
usinados e, para os motores, são usadas ligas
especiais, com resistência a temperaturas
e pressões extremas. Para usinar os
componentes com eficiência, precisão e
qualidade elevadas, é imprescindível o uso
de ferramentas de corte específicas para
cada material.

1

Liga de alumínio: Usinagem
de alta eficiência em
velocidades altíssimas de
até 300km/h

2

Liga de titânio: O uso em
maiores proporções cria
demanda por usinagem de
alta eficiência.

Nervura da asa

1

A maioria dos painéis e nervuras (estrutura)
da fuselagem são feitos de liga de alumínio
7075. São necessários processos de alta
eficiência para gerar peças delgadas a
partir da usinagem de enormes blocos, os
quais chegam a ter mais de 90% do seu
volume removido até obter a peça final. Nos
anos recentes, foram implementados os
processos de usinagem de alta velocidade e
alta eficiência, com velocidades de corte de
5.000m/min (300km/h) e taxas de remoção
3
de material de até 10.000cm por minuto.

Dentre todos os materiais metálicos, a
liga de titânio tem a maior força específica
(resistência/peso) em temperaturas inferiores
a 400ºC. Além disso, é leve, forte e resistente
à corrosão. Os novos jatos de passageiros têm
proporções crescentes de liga de titânio Ti-6Al4V, material usado também na área médica
para a fabricação de articulações artificiais.
Este material é usado em componentes de
aeronaves que exigem alta resistência, como
na área de portas, bases das asas e trem de
pouso. A usinagem de alta eficiência de liga de
titânio é um desafio, pois devido à sua baixa
condutividade térmica, o calor da usinagem se
concentra na aresta de corte da ferramenta.
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Fresa de alta eficiência
para liga de alumínio
AXD4000

Liga de alumínio

2

Liga de titânio

Fresa com cabeça intercambiável
para materiais de difícil
usinabilidade
iMX

Trem de pouso

Broca com cobertura de diamante
MCS para usinagem de PRFC

3
PRFC
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PRFC: Um novo material
que representa o século 21

Além de ser dez vezes mais forte (relação
força/peso) do que o aço, o PRFC (polímero
reforçado com fibra de carbono) é leve, forte
e resistente à corrosão. Seu uso cresceu
rapidamente no século 21 devido a estas
características. Componentes grandes de
aeronaves, como partes da fuselagem,
são obtidos através de placas de fibras de
carbono que são sobrepostas e moldadas por
aquecimento a vácuo, gerando uma única peça
em formato especial pré-definido. Porém,
ao mesmo tempo em que o PRFC tem alta
resistência, sua usinabilidade é muito baixa e,
portanto, requer ferramentas de diamante ou
revestidas com diamante para usiná-lo.

Fuselagem

4

4

Superliga: um material
metálico altamente funcional
com durabilidade extrema

Superliga

Inserto ISO com cobertura PVD para materiais de difícil
usinabilidade
Classe MP9015 / Quebra-cavaco MS
Disco

INCONEL é uma marca registrada de Huntington Alloys Canada, Ltd.
WASPALOY é uma marca registrada de United Technologies, Inc.

Reportagem especial

A superliga é um material metálico altamente
funcional com elevada durabilidade. Devido
à resistência a temperaturas de até 1.000°C,
pode ser usada em seções do motor
associados à combustão e escape de gases.
As ligas à base de níquel, como INCONEL
e WASPALOY , são exemplos típicos deste
material. Devido à capacidade de manter
a resistência em temperaturas elevadas,
as superligas têm baixa usinabilidade.
Portanto, os processos de fabricação
precisam de uma análise e planejamento
cuidadosos antes de tornar viável a produção
em massa.
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Do Japão para o
mundo.
Uma paixão por
negócios em
aeronaves.
Competindo com
poder abrangente
O Gerente de Negócios Aeroespaciais, Masaaki
Ito, aborda a usinagem de uma perspectiva
abrangente, com base nos 11 anos que trabalhou
em um fabricante de máquinas-ferramentas
e na experiência de participar do projeto de
normalização do sistema de ferramental para
centros de usinagem multitarefas de acordo com
a norma ISO (norma internacional), realizado em
conjunto com 17 empresas do setor. A tecnologia
desenvolvida por seu departamento foi essencial
para a discussão e solução de problemas, não
apenas para os fabricantes de aeronaves, como
também para os fabricantes de ferramentas de
corte, universidades e institutos de pesquisa.
“A usinagem de alta eficiência dos materiais
de difícil usinabilidade atingiu um nível que não
pode ser solucionado apenas pelo fabricante de
ferramentas de corte.“, diz Masaaki Ito.
A Mitsubishi Materials Corporation estabeleceu
parcerias internacionais estrategicamente para
a expansão do negócio aeroespacial. Em 2014,
foi firmada a parceria com o AMRC - Advanced
Manufacturing Research Centre (Centro de Pesquisa de Manufatura Avançada), um centro de
pesquisa reconhecido internacionalmente pelo
desenvolvimento de tecnologias avançadas de
produção, localizado no Reino Unido.
O AMRC realiza pesquisas em projetos de grandes
fabricantes de aeronaves e as fresas inteiriças
da Mitsubishi conquistaram excelente reputação
na usinagem de liga de titânio. Atualmente, a
empresa trabalha em estreita colaboração com
especialistas dos departamentos de P&D nacionais
e internacionais e combina esses esforços para o
desenvolvimento de novos produtos, capazes de
direcionar a usinagem para um novo patamar.
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Em 2001, a Mitsubishi Materials Corporation iniciou o
desenvolvimento de ferramentas de corte em grande
escala para a indústria aeronáutica. Porém, devido ao nível
avançado das ferramentas que já existiam na Europa e nos
EUA, a Mitsubishi Materials precisou realizar um processo
de desenvolvimento contínuo das ferramentas. Como
resultado, fornece atualmente uma linha diversificada de
fresas de alto desempenho. Além disso, a empresa conta
com um total de 20 especialistas na área aeroespacial,
presentes em 10 localidades no mundo, como Japão, EUA,
Ásia e Europa. Com o foco na melhoria da tecnologia de seus
produtos e processos de usinagem, a empresa já atingiu um
nível que permite participar de projetos internacionais de
desenvolvimento conjunto para novos aviões de passageiros.
Dois experientes gerentes da Mitsubishi Materials
Corporation estão contribuindo com o 'know-how' japonês
para o avanço dos negócios em aeronaves.

Masaaki Ito
Gerente de Negócios Aeroespaciais
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Contrato de parceria firmado com Adrian Allen,
Diretor Comercial, AMRC (Centro de Pesquisa de
Manufatura Avançada).

JIMTOF 2014 (27ª Feira Internacional de MáquinasFerramentas do Japão)
Exposição de produtos para o setor aeroespacial
no estande da Mitsubishi Materials.

Estande da Mitsubishi Materials na Mostra
Aeroespacial Internacional de Zhuhai (China)
Entrevista para mídia chinesa.

Perito em materiais de
difícil usinabilidade

Tsuyoshi Nagano
Gerente de Engenharia em Negócios Aeroespaciais
Reportagem especial

O Gerente de Engenharia, Tsuyoshi Nagano,
tem se dedicado ao desenvolvimento
de tecnologias de usinagem desde que
ingressou na empresa, há 20 anos.
Participando diretamente de testes
internos de desenvolvimento, testes
solicitados por clientes e desenvolvimento
de novas tecnologias de processamento,
suas realizações passaram a ter destaque
em diversas feiras no mundo. Depois de
tornar-se engenheiro de aplicação, com
a sua vasta experiência em tecnologia
de usinagem, conquistou a confiança
dos fabricantes de aeronaves e de
máquinas-ferramentas. Ele tem atuado
principalmente na Ásia e no Japão
através da rede Mitsubishi Materials,
com foco em suporte técnico na aplicação
e solução de problemas em usinagem
de materiais de difícil usinabilidade.
Além disso, ele também promove a
participação em feiras de máquinasferramentas e aeroespaciais na América
do Norte, Europa, China e Japão, para
divulgar as tecnologias desenvolvidas
pela empresa. A Mitsubishi Materials
foi a única fabricante de ferramentas de
corte japonesa a participar da Mostra
Aeroespacial Internacional de Zhuhai
em 2014, a maior da China, chamando a
atenção dos visitantes.

No ar
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AMRC

A Mitsubishi Materials eleva a
indústria aeroespacial para um novo patamar.
Devido à sua expansão global, a indústria aeroespacial tornou-se um dos setores
industriais mais importantes e sua tecnologia é impulsionada pelos EUA e Europa. À
frente deste setor produtivo está o AMRC (Advanced Manufacturing Research Centre),
um centro de excelência internacional em pesquisa de tecnologias de manufatura
avançada, usadas na indústria aeroespacial. Para esta primeira edição da revista interna
da Mitsubishi Materials, nossa equipe editorial visitou o AMRC para entender como a
parceria entre a Mitsubishi Materials e o AMRC beneficia o setor aeroespacial.

O que é AMRC?
Localizado no Reino Unido, no distrito
metropolitano de Rotherham, próximo a
Sheffield, o AMRC foi inicialmente fundado
em 2001 com a colaboração entre a
Universidade de Sheffield e a Boeing, com
o apoio da agência de desenvolvimento
regional "Yorkshire Forward" e do Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional. Os
centros de pesquisa integrados do AMRC
contam com especialistas em diferentes
áreas como usinagem, fundição, soldagem,
compósitos e tecnologia de impressão 3D,
além de oferecer treinamento para estes
profissionais.
Atualmente com mais de 80 parceiros
industriais, entre eles a Boeing, Rolls
Royce, BAE Systems, Airbus e, claro, a
Mitsubishi Materials, o centro de pesquisa
funciona como um mecanismo de apoio
para a indústria aeroespacial. Através
da colaboração com diversas marcas de
tecnologia de ponta, como Mitsubishi, DMG
Mori Seiki, Nikken, NCMT, Renishaw e
Starrag, o AMRC desenvolve inovações para
beneficiar empresas do setor aeroespacial,
cujos objetivos principais são maior rapidez
e maior eficiência na fabricação e montagem
de componentes, sem a necessidade de
expandir suas instalações ou estrutura.
Estima-se que até 2032, a demanda global
9
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exigirá 29.000 novos aviões civis de grande
porte, 24.000 jatos executivos e 5.800 aviões
regionais, com um total avaliado em mais de
US$5 trilhões. Neste contexto, os centros
de pesquisa, como o AMRC, promovem a
inovação em conjunto com as empresas do
setor para atender a essa demanda global
das linhas aéreas.
Durante a nossa visita ao AMRC, falamos
com Adrian Allen OBE*, diretor comercial e
cofundador do AMRC, que revelou a ambição
inicial por trás da fundação do centro de
tecnologia há mais de dez anos atrás.
“Quando o professor Keith Ridgway CBE*
e eu fundamos o AMRC, uma das nossas
principais ambições era a criação de riqueza
sustentável para todos os envolvidos. Nós
não definimos a riqueza puramente em
termos monetários, mas em termos de
criação de postos de trabalho altamente
qualificados, valor e lucro para os nossos
parceiros. No início, nós definimos metas
tangíveis contra uma linha do tempo, mas
depois que construímos o nosso primeiro
centro em 2004, logo superamos as nossas
metas e dobramos de tamanho em quatro
anos. Em 2014, abrimos o nosso centro
de treinamento com o ingresso de 160
aprendizes inicialmente, mas com o rápido
crescimento, chegamos ao número atual
Adrian Allen OBE*
Diretor comercial e cofundador do AMRC

de mais de 400 aprendizes. Um dos nossos
objetivos iniciais era gerar empregos de
engenharia altamente qualificados e, com
este centro, estamos realizando nossas
ambições e criando a próxima geração de
engenheiros do Reino Unido.”
O AMRC tem hoje sete edifícios e uma área
construída de 38.925m2 incluindo a mais
recente expansão, o "Projeto Fábrica 2050".
Inaugurado em 2015, esta é a primeira
fábrica digital totalmente reconfigurável do
Reino Unido.
*OBE / CBE: Títulos de honra do Império Britânico.

O que acontece no chão de fábrica do AMRC?
O chão de fábrica do AMRC é considerado
o campo de testes da indústria para
a próxima geração de tecnologia de
produção. Por exemplo, as ferramentas
de usinagem utilizadas no AMRC possuem
elevado conteúdo tecnológico e são
fornecidas por fabricantes de ferramentas
ou por fabricantes de aeronaves. Os novos
desenvolvimentos tecnológicos em fluidos
de corte, ferramentas de corte, fixação de
peça e de ferramentas, software CAM e
estratégias de usinagem, assim como as
novas composições de material são todos
testados ao limite nas máquinas.
Para garantir o sucesso da adaptação dos
resultados da pesquisa à produção em
massa, o AMRC também realiza testes
em máquinas padrão da indústria. Para
os fabricantes de aeronaves, a vantagem
deste processo é que as ferramentas de
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Tom Jones
Gerente geral, MMC Hardmetal U.K. Ltd.

corte existentes são otimizadas através da
introdução de novas técnicas e estratégias,
sem interromper a sua linha de produção.
Já para os fornecedores de componentes
aeroespaciais,
sua
tecnologia
é
rigorosamente testada sob condições
definidas pelos principais nomes na
indústria aeroespacial. O teste abrangente
da fresa Mitsubishi Coolstar é um exemplo.
Em 2014, a Mitsubishi Materials foi
homologada como um dos parceiros do
AMRC. Desde então, a Mitsubishi Materials
fornece ao AMRC as suas mais recentes
inovações em ferramentas de corte e os
conhecimentos técnicos em usinagem. Em
contrapartida, o AMRC disponibiliza para
a Mitsubishi o 'feedback' e os resultados
completos dos testes realizados com as
ferramentas de corte.

Quais são as contribuições da Mitsubishi Materials para o AMRC?
Destacando a importância da contribuição
da Mitsubishi no AMRC, Adrian Allen OBE*
afirma: “Estamos orgulhosos e honrados
em trabalhar com a Mitsubishi Materials.
Os fabricantes japoneses têm mudado a
paisagem industrial no mundo e podemos
dizer que sem as parcerias com as
empresas japonesas, o AMRC não teria a
mesma estrutura que tem hoje.”

parceiros. Por trás disso, fazemos uma
visão holística do setor e queremos manter
o vínculo com as empresas líderes globais,
para que possamos utilizar as melhores
tecnologias, produtos e conhecimentos

disponíveis. A Mitsubishi Materials é
uma das principais impulsionadoras dos
avanços tecnológicos em ferramentas
de corte e gostaríamos de manter uma
colaboração cada vez mais estreita.”

“Como uma entidade comercial, queremos
estar associados às grandes marcas da
indústria que têm o domínio das mais
avançadas tecnologias. Esta parceria
potencializa a nossa força abrangente e
impulsiona o desenvolvimento tecnológico
na indústria aeroespacial. Mitsubishi é
um nome muito conhecido e altamente
respeitado na Europa. É um nome que traz
elogios ao AMRC e ajuda a construir a marca
AMRC. Nós nos esforçamos para sermos
reconhecidos e respeitados, e o nosso
objetivo final é beneficiar todos os nossos

Quais são os benefícios para a Mitsubishi Materials?
O AMRC dispõe de uma estrutura única
que permite testar os mais recentes
desenvolvimentos técnicos sob condições
de teste exclusivas, estabelecidas
pelos maiores fabricantes mundiais de
aeronaves. E os resultados completos
dos testes realizados no AMRC são
disponibilizados para a Mitsubishi. Estas
condições de teste únicas vão muito
além da esfera dos testes realizados

internamente nas instalações dos
fabricantes de ferramentas de corte.
Por exemplo, o AMRC dispõe de uma
Starrag STC1250 de 5 eixos, uma máquina
padrão para as operações de usinagem
na indústria aeroespacial, onde foram
testados os limites da nossa fresa de topo
da linha Coolstar, com múltiplos furos
de refrigeração e geometria especial do
canal.
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Os testes de usinagem

O AMRC possui diversas divisões de pesquisa
interna, entre elas o Centro de Pequisa de
Compósitos e o Grupo de Tecnologia de
Processo, que abrange os componentes
de estrutura, trem de pouso, 'casings'
(carcaça), eixos, discos e pá de hélice.
Logo no início da parceria com o AMRC, a
Mitsubishi Materials passou a integrar o
projeto de usinagem de bolsões em titânio,
do Grupo de Componentes de Estrutura.
Adrian Barnacle, Gerente de Aplicação
de Materiais Avançados da Mitsubishi do
Reino Unido, é o principal engenheiro que
acompanha o AMRC. Segundo Barnacle, “o
AMRC tende a se concentrar em projetos
que os grandes fabricantes de aeronaves
planejam para o futuro. Em relação às
peças em titânio, usadas nas estruturas

das aeronaves, tanto os fabricantes de
aeronaves como a indústria em geral
concentravam-se em operações de
usinagem com baixos avanços, porém com
grandes profundidades e larguras de corte,
usando ferramentas de corte robustas. No
entanto, a Mitsubishi Materials identificou a
possibilidade de reduzir significativamente
os tempos de ciclo e os custos de usinagem,
através da redução da profundidade de corte
e do aumento da velocidade de corte. Desta
forma, a Mitsubishi Materials está mudando
o senso comum na indústria.”
Daniel Smith, engenheiro do AMRC, testou a
fresa Coolstar da Mitsubishi. Porém, naquele
momento, o maior diâmetro disponível na
linha Coolstar era de 20mm, sendo que
o padrão da indústria aeroespacial era
25mm. Assim que recebeu a solicitação, a
Mitsubishi imediatamente desenvolveu a
fresa Coolstar com diâmetro de 25mm para
fins experimentais.
Inicialmente foi testada a VF6MHVCH da
linha Coolstar, uma fresa de topo inteiriça
com 6 cortes, hélice variável e múltiplos
furos de refrigeração. Foi definido como
critério de vida útil, um desgaste frontal de
0,3mm. Mas antes mesmo que alcançasse
este valor, a fresa sofreu microlascamento
na aresta de corte. Naquele momento,
era previsível a possibilidade de evitar o
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microlascamento com um raio de canto de
3mm, prolongando a vida útil da ferramenta.
Além disso, considerando o desgaste
de apenas 0,1mm após 30 minutos de
usinagem, concluiu-se que a velocidade de
corte de 90m/min era muito baixa e que era
possível aumentar a velocidade de corte até
200m/min, mantendo o critério de vida útil
da ferramenta.
A partir destes resultados, foi testada a
fresa de topo com raio de canto de 3mm,
promovendo grandes avanços neste
projeto de usinagem em alta velocidade,
desde o desbaste até o acabamento dos
componentes de estrutura de aeronave com
profundidade de até 80mm. Estavam cada
vez mais próximos de atingir a meta, que era
chegar a uma taxa de remoção de metal de
133cm3/min.
Com a profundidade de corte, velocidade de
corte e avanço adequados para a aplicação, é
possível controlar a temperatura e o esforço
de corte sobre a aresta. A ferramenta
utilizada neste teste apresentou maior
estabilidade de usinagem com velocidade de
corte de 130m/min e espessura de cavaco
(Hex) de 0,08 mm. Com estes parâmetros de
corte, foi possível usinar com uma taxa de
remoção de metal de 133cm3/min por cerca
de 60 minutos.

Daniel Smith | Engenheiro do Grupo de Componentes de Estrutura do AMRC – Grupo de Tecnologia de Processo (direita)
Adrian Barnacle | Gerente de Aplicação de Materiais Avançados, MMC Hardmetal U.K. Ltd. (esquerda)

A Mitsubishi Materials muda o patamar da
usinagem
Daniel Smith, engenheiro-chefe do AMRC
neste projeto, afirmou em seu relatório:
“Com o raio de canto adequado e o controle
da geração de calor, a fresa de topo
Coolstar com diâmetro de 25 milímetros,
desenvolvida pela Mitsubishi, tem uma
comprovada capacidade de usinar em
velocidades de corte elevadas com pouco
efeito sobre a vida útil. Na operação
de desbaste com ae=10% do diâmetro
da ferramenta, foi possível aumentar a
velocidade de corte até 130m/min. No
acabamento, com velocidade de corte
de 160m/min, manteve um excelente
acabamento superficial e apresentou
potencial para redução dos tempos de ciclo
em função de um aumento ainda maior da
velocidade de corte.”
Segundo Adrian Barnacle, da Mitsubishi,
“especificamente na usinagem de bolsões
em titânio, a Mitsubishi Coolstar tem
desempenho bastante superior em relação
às ferramentas concorrentes.”
Adam Brown, Líder Técnico do Grupo de
Tecnologia de Manufatura do AMRC, diz:
“Apesar do pouco tempo de parceria, a

FOCO NO DESEMPENHO

Adam Brown
Líder Técnico do Grupo de Tecnologia de Manufatura – Grupo de Tecnologia de Processo

Mitsubishi Materials tem proporcionado
resultados muito positivos ao AMRC,
principalmente no que se refere ao
desenvolvimento de ferramentas focadas
às necessidades do setor que nós
apoiamos, a indústria aeroespecial. Nós
apreciamos a colaboração da Mitsubishi
em P&D, especialmente na customização
e desenvolvimento de ferramentas para
teste. Em todos os casos, tanto nos
projetos de pesquisa quanto nos projetos
de usinagem, a parceria com a Mitsubishi
trouxe resultados extremamente positivos.”
Adrian Barnacle acrescentou: “Nos últimos
anos, a usinagem pesada de materiais de
difícil usinabilidade tem sido o 'benchmark'
predominante na indústria aeroespacial.
Por outro lado, os clientes deste setor
atualmente buscam a redução do estoque
e do tempo de usinagem, através de
processos que permitam, na medida
do possível, obter componentes com o
conceito 'near net shape'. Considerando
a expectativa do cliente, a estratégia de
usinagem de alta velocidade com a Coolstar
já nos coloca na vanguarda da indústria.”

Os resultados
Este projeto tornou-se extremamente
vantajoso, tanto para o AMRC quanto para a
Mitsubishi Materials.
Para a Mitsubishi, o projeto impulsionou a
expansão da linha Coolstar, ao qual foram
incluídos diâmetros maiores e fresas de topo
com raio para atender os padrões da indústria
aeroespacial. A Mitsubishi também adquiriu
maior entendimento sobre as tecnologias
mais avançadas da indústria, sendo que tais
informações têm o potencial de servir como
base para futuros desenvolvimentos.
O AMRC, por sua vez, obteve maior
compreensão sobre os materiais de alto
desempenho e a tecnologia de desenvolvimento
das ferramentas da Mitsubishi. Isto permitiu

abrir novos caminhos de colaboração no
projeto para a indústria aeroespacial.
Além disso, para ambos, AMRC e Mitsubishi,
este projeto ajuda no atendimento aos
fabricantes de aeronaves, pois facilita
o aconselhamento sobre as melhores
estratégias.
Para Adrian Barnacle, “como resultado
deste projeto, nossos parceiros do setor
aeroespacial se beneficiam com a redução
dos tempos de ciclo, melhor acabamento
superficial e redução dos custos de
ferramentas.” Tudo isso reforça a filosofia
do AMRC quanto à geração de riqueza para
todos os envolvidos, como mencionado por
Adrian Allen.

O que o futuro reserva?
O próximo passo é olhar para outros
projetos do AMRC, como concluiu
Adrian Barnacle: “Apenas arranhamos a
superfície do nosso potencial no AMRC.
Este foi um projeto desenvolvido com
a divisão de estruturas de aeronaves
e agora estamos também voltando a
nossa atenção para a divisão de 'casings'
(carcaças) e motores e a divisão de
compósitos. No momento, estamos muito

satisfeitos com a implantação da Coolstar,
que é específica para a usinagem de
bolsões em titânio. Queremos agora
testar a AJX, nossa linha de fresas
intercambiáveis de alto avanço para
usinagem de bolsões maiores em titânio,
e também a nossa linha iMX de fresas de
topo com cabeça intercambiável para o
acabamento de bolsões”.
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HISTÓRIA DA MITSUBISHI

Entrada da Galeria Kanagase, na Mina de Prata de Ikuno nos anos 1930.

HISTÓRIA DA
MITSUBISHI
Vol. 1

Apoio à modernização do Japão
através da produção de prata

Mina de Prata
de Ikuno
A história da Mitsubishi Materials Corporation começou
com a entrada da Tsukumo Shokai, antecessora do
Grupo Mitsubishi, para a indústria de mineração. Após o
estabelecimento da sua atividade de transporte marítimo
em 1870, a Tsukumo Shokai progrediu nos negócios de
mineração de carvão, onde se desenvolveu como um dos
principais negócios do Grupo Mitsubishi. Nesta edição,
apresentamos a história e a atual situação da Mina de
Prata de Ikuno, que apoiou a modernização do Japão por
meio da produção de prata e que ainda opera nos dias de
hoje como o Centro de Processamento de Ikuno.

A produção abundante da Mina de Prata
de Ikuno
Partindo da Estação Himeji da Linha Sanyo
Shinkansen, o trem segue sobre a Linha
Bantan por aproximadamente uma hora até
chegar à Estação Ikuno na cidade de Asago,
na província de Hyogo. Depois de percorrer
de carro um trecho no sentido leste por 10
minutos, atravessando o distrito de Ikuno
Kuchiganaya, chegamos à histórica Mina de
Prata de Ikuno (operada pela Silver Ikuno
Co., Ltd.). O muro de pedra é adornado
com o crisântemo imperial, um emblema
que revela o passado da mina quando era
propriedade da Família Imperial. Um longo
túnel de aproximadamente 1000m está
aberto para a visitação de turistas.
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Transporte de mineiros pelo acesso da galeria.
(Mina de Prata de Ikuno no Período Showa).

Perfuração com a 'Furadeira Jumbo I', produzida na Fábrica de Ikuno (1955).

Separação manual no moinho.

Há também uma exposição de diversos
materiais valiosos que mostram aspectos
da mina de prata ao longo de sua trajetória
de 1200 anos. Diz-se que a Mina de Ikuno
foi originalmente inaugurada no ano de 807
DC. Cerca de 700 anos depois, em 1542,
com Suketoyo Yamana, o senhor feudal da
Região de Tajima, iniciaram as atividades
extrativas na Mina de Kanagase. Após o
período de controle direto de Nobunaga
Oda e Hideyoshi Toyotomi, durante o
Período Edo (1603 - 1868), foi estabelecido
o Magistrado da Mina de Prata pelo
'shogun' Ieyasu Tokugawa. Juntamente
com a Mina de Ouro de Sado e a Mina de
Prata de Iwami, a Mina de Prata de Ikuno
tornou-se uma importante fonte de renda

para o governo Edo. A Mina de Prata de
Ikuno estava no auge durante o governo
do 8º 'shogun' Yoshimune (1716-1745),
quando a produção de prata atingiu cerca
de 562 kg por mês. A vida de mais de 20.000
pessoas estava de alguma forma ligada à
Mina de Prata de Ikuno.
Prosperidade como uma das maiores
minas de prata no Japão sob a gestão da
Mitsubishi
Em 1868, Ikuno tornou-se a primeira mina
explorada pelo governo japonês e durante
este período, o engenheiro de minas francês
Jean Franciszue Coignet trouxe técnicas
avançadas de mineração da Europa. A mina,
que era propriedade do império, foi vendida
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Visão geral da sede da Mina de Prata de Ikuno nos anos 1920.

Medição de uma galeria durante
o Período Edo (Furiganeshi –
engenheiro pesquisador, Local
Histórico da Mina de Prata
de Ikuno)

Uma nova planta – Centro de Processamento
de Ikuno (2015)

O Centro de Processamento de Ikuno foi estabelecido através da cooperação de
jovens colaboradores da Mitsubishi Materials Corporation.

em 1896 para a Mitsubishi Goshi Kaisha,
antecessora da Mitsubishi Materials. Sob
a gestão da Mitsubishi, tornou-se a maior
mina do país e passou a sustentar o sistema
monetário japonês. Durante os Períodos
Edo e Meiji, a produção média anual era
de aproximadamente 3 toneladas, mas
chegou a 11 toneladas no Período Showa.
A produção total da Mina de Prata de Ikuno
nos 430 anos, desde o início da mineração
em grande escala até o seu fechamento,
produziu 1.723 toneladas. O número de
mineiros empregados para aumentar a
produção durante a guerra era superior
a 2600 e a cidade de Ikuno prosperou
juntamente com o crescimento da mina.

No entanto, a deterioração da qualidade do
minério extraído e o aumento dos custos de
mineração levaram ao fechamento da Mina
de Prata de Ikuno em 1973, encerrando sua
história de quase 1.200 anos. As galerias e
minas foram preservadas como um local
histórico e atualmente servem como um
dos pontos turísticos da cidade de Tajima,
atraindo muitos visitantes para a região.
Abertura do Centro de Processamento
de Ikuno e o começo de uma nova
história baseada nos fortes laços com a
comunidade local
A população em Ikuno tem diminuído desde

o encerramento da mina de prata. Mas em
agosto de 2013, a Mitsubishi Materials
Corporation abriu uma nova fábrica, o
Centro de Processamento de Ikuno, que
hoje emprega 15 pessoas. Com base
na sólida confiança e os fortes laços
estabelecidos com a comunidade
local ao longo da história, a
planta agora fabrica ferramentas
especiais para usinagem de
autopeças. A Mitsubishi Materials,
em harmonia com a região,
continuará escrevendo
novos capítulos da sua
história.

IKUNO
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História da Manufatura
Vol. 2

Kotaro Sakaguchi:
Operador de Protótipo
Na empresa desde 1998.

Toshiya Matsumoto:
Operador de Produção
(antigo Operador de Protótipo)
Na empresa desde 2004.

Takayuki Azegami:
Membro da equipe de
Desenvolvimento
Na empresa desde 2006.

Fresas de topo com
cabeça intercambiável

Takahiro Misono:
Membro da equipe de
Tecnologia de Produção
Na empresa desde 2006.

iMX

Mecanismo de fixação inovador produzido por profissionais de manufatura.
O desenvolvimento de fresas de topo com cabeça
intercambiável começou em 2001. Como acontece
com qualquer desenvolvimento a longo prazo,
o produto final acabou se tornando bastante
diferente do primeiro protótipo. O objetivo de
criar um produto capaz de atender às exigências
mais rigorosas em termos de resistência, rigidez
e desempenho de corte levou à idealização do
"sistema de duplo contato entre as partes de
metal duro". No entanto, era necessária uma
nova tecnologia para torná-lo real. Para este
artigo, foram entrevistados quatro engenheiros
envolvidos no processo, responsáveis pelo
desenvolvimento, tecnologia de produção e
fabricação do protótipo.
15
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Fixação especial com rosca em aço

Duplo contato (superfície cônica + topo da haste)

Haste inteiriça de metal duro

Q:

Conte-nos sobre a origem do
desenvolvimento.
Azegami: “Há dois tipos de fresas de topo:
inteiriças e com cabeças intercambiáveis.
As fresas com cabeças intercambiáveis são
muito econômicas, já que as cabeças podem
ser facilmente substituídas por novas. Além
disso, oferecem flexibilidade para atender
diversas aplicações, bastando apenas a
troca por diferentes cabeças em materiais
e formatos variados. Fresas inteiriças são,
como o próprio nome sugere, fabricadas a
partir de uma peça inteiriça, o que garante
alta rigidez e precisão. Portanto, a ideia por
trás do início do desenvolvimento em 2001
era combinar as vantagens dos dois tipos
de fresa de topo para melhor satisfazer as
necessidades dos clientes.
Isso foi cerca de 5 anos antes de eu
ingressar na empresa. Na época, o
mecanismo de fixação da cabeça contava
com o contato apenas na superfície cônica,
o que não proporcionava a força e a rigidez
necessárias. Numa sequência de tentativas
e erros, concluiu-se que o mecanismo de
fixação teria melhor desempenho com o
duplo contato entre as partes de metal
duro. Honestamente falando, foi um grande
desafio e naquela época não tínhamos
certeza se era possível transformar a ideia
em um produto real.”
Misono: “Com o mecanismo de fixação todo
fabricado em metal duro, inclusive a porção
da rosca, descobrimos que o simples aperto
da cabeça durante a montagem na haste
causa a quebra da rosca. Então tivemos
que desenvolver simultaneamente uma
tecnologia para unir de forma estável o
metal duro e a parte da rosca, fabricada em
aço resistente à quebra.”

Q:

O duplo contato entre as partes de
metal duro é realmente tão difícil?
Azegami: “Sim. O duplo contato aplicado na
linha iMX permite, através da deformação
elástica da área cônica, o contato entre as
superfícies do topo da haste e da cabeça. O
metal duro, como o próprio nome sugere,
é um material extremamente duro, mas ao
mesmo tempo é muito frágil como o vidro.
Por exemplo, uma placa de plástico, quando
curvada até certo ponto, é capaz de voltar à
sua forma original. Mas uma placa de vidro
se quebra facilmente nestas condições.

Da mesma forma, como a propriedade
de deformação elástica do metal duro é
extremamente baixa, existia uma grande
possibilidade de quebra da haste durante a
montagem da cabeça. Para solucionar este
problema, usamos na haste uma classe
de metal duro mais resistente, diferente
dos tipos mais comumente usados em
ferramentas de corte.”
Matsumoto: “Quando fizemos o protótipo
da haste, a superfície do topo foi retificada
gradualmente com incrementos de 1μm até
chegar à tolerância perfeita. Depois disso,
realizamos o teste de fixação e confirmouse que, no estado de duplo contato, o
diâmetro externo da haste havia aumentado
alguns mícrons devido à deformação
elástica. Ficamos muito animados com os
resultados.”
Misono: “Para a produção em massa
do mecanismo de fixação de duplo
contato, precisávamos definir tolerâncias
dimensionais rigorosas e desenvolver uma
nova tecnologia de fabricação estável,
algo que se pensava ser impossível
naquele momento. Antes de finalmente
estabelecer a tecnologia de produção em
massa de que precisávamos, analisamos
os recursos disponíveis em diversas áreas,
como máquinas, dispositivos de inspeção,
ferramentas de usinagem e método de
fabricação.”
Sakaguchi: “Quando começamos a
implantar o sistema de produção em massa,
tivemos que atender às exigências rigorosas
por parte do setor de desenvolvimento.
Isso deixou a relação entre os setores de
fabricação e de desenvolvimento desgastada
por um tempo.”
Todos: (Risadas)

Q:

Conte-nos sobre a tecnologia de
fixação da cabeça.
Misono: A linha iMX utiliza um método
especial de adesão do aço e do metal duro,
sendo este um dos diferenciais do produto.
O desenvolvimento de uma tecnologia para
unir o metal duro e o aço de forma firme
e estável foi, por muitos anos, objeto de
pesquisa dos fabricantes de ferramentas
de metal duro e aço rápido (HSS) como
nós. Afinal, para as ferramentas de HSS, já
existia há muito tempo a tecnologia para unir
hastes e cabeças de diferentes materiais.
Para nós, foi extremamente desafiador
adaptar para a fabricação em massa, a
tecnologia desenvolvida para unir o aço e
o metal duro. Iniciamos as operações com
máquinas que até então não existiam na
Planta de Akashi e, portanto, não tínhamos

experiência. Além disso, para a estabilidade
da produção em massa, foi necessário
modificar as ferramentas existentes, o que
exigiu um esforço enorme."
Azegami: “Em um processo de tentativa e
erro, testamos vários tipos de aço para a
parte da rosca e diversos formatos na parte
de metal duro. Garantimos a força de adesão
após realizar repetidos testes de adesão e
de resistência à tração com centenas de
peças. Ficamos muito contentes quando o
operador de protótipos finalmente aprovou o
desempenho do produto.”
Sakaguchi: “Tivemos pouquíssimo tempo
para fabricar o protótipo da cabeça,
pois havíamos gastado muito tempo no
desenvolvimento da tecnologia de produção
em massa do sistema de fixação. Além disso,
estava previsto o lançamento durante a feira
JIMTOF 2012. Trabalhamos dia e noite para
fabricar e testar os protótipos. Foi difícil
conciliar a fabricação urgente de protótipos
e outras atividades. Mas foi uma grande
satisfação participar do desenvolvimento
de uma nova ferramenta que traz muitos
benefícios aos nossos clientes.”

Q:

Vocês têm alguma mensagem aos
clientes?
Azegami: “Desde o lançamento em 2012,
temos clientes que substituíram as fresas
inteiriças pela iMX e ficaram muito satisfeitos
com os resultados. Experimentem a iMX,
pois é uma fresa com cabeça intercambiável
com uma resistência excepcional.”
Misono: “Vamos continuar trabalhando
no desenvolvimento de tecnologias de
fabricação de precisão para atender às
necessidades dos clientes com produtos
de alta qualidade. Este produto apresenta
a nossa mais avançada tecnologia.
Experimentem.”
Sakaguchi: “Vamos
continuar
o
desenvolvimento para ampliar a linha iMX
e atender às necessidades dos clientes.
Não deixem de acompanhar os próximos
lançamentos.”
Matsumoto: “Vamos nos empenhar para
oferecer maior velocidade de resposta às
solicitações dos clientes, não apenas para
itens 'standard', mas também para produtos
especiais. Contamos com o seu apoio para
a linha iMX.”
Aço
Metal duro
Mecanismo de fixação entre a cabeça e a haste

Produto final (esquerda) e protótipo inicial (direita)
SEU ESTÚDIO GLOBAL DE MANUFATURA
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Cobertura Miracle:
Evolução de uma
tecnologia à frente do
seu tempo.

O caminho para criar novos
produtos dignos de serem
chamados de "Miracle".
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No final dos anos 1980, quando o revestimento TiN estava no auge de
sua popularidade, surgiu o revestimento de Al-TiN rico em alumínio,
atraindo os holofotes por mudar completamente as convenções
existentes. A tecnologia foi denominada Cobertura Miracle. Este
artigo descreve a trajetória desta cobertura que mudou a história das
ferramentas de metal duro.
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1
A Cobertura Miracle foi o resultado

Parte

1987 ~

de um esforço unificado.

O revestimento TiN rico em alumínio chegou
ao mercado em 1987. Este novo revestimento
foi desenvolvido pela Kobe Steel Co. Ltd., um
fabricante de ferramentas de aço rápido que
se tornaria mais tarde a Planta de Akashi da
Mitsubishi Materials Corporation. Naquele
momento, a Kobe Steel entrava nos negócios
de ferramentas de corte de metal duro. Embora
o revestimento de cor violeta escuro seja
comum nos dias de hoje, a tendência na época
era o revestimento dourado de TiN. A confiança
em relação à tecnologia era indiscutível, mas
havia dúvidas quanto à aceitação do novo
revestimento no mercado. As amostras foram
exibidas na feira JIMTOF em 1988 e a broca

Fornalha original

de metal duro com a Cobertura Miracle foi
lançada em 1990. Em 1991, a fresa de topo
Miracle também foi introduzida no mercado
de ferramentas de metal duro. Apesar das
preocupações antes do lançamento, a fresa
Miracle foi muito elogiada como um produto
excelente e diferente de tudo que até então
existia no mercado. Como resultado, a
empresa decidiu aumentar em 5 vezes a
sua capacidade de produção. Além disso, a
fresa Miracle causou um grande impacto por
possibilitar a usinagem de moldes após o
tratamento térmico, algo que era impensável
na época. No processo convencional, depois
do tratamento térmico, as peças passavam

Broca Miracle

por operações de eletroerosão. Com a
possibilidade de usinar as peças depois do
tratamento térmico, o tempo de fabricação
de moldes foi reduzido significativamente.
A fresa Miracle tornou-se uma ferramenta
literalmente milagrosa. Ironicamente, como
a durabilidade da Cobertura Miracle era
muito maior do que se imaginava, isto causou
uma escassez de peças para avaliação de
desempenho. Na empresa, isso ainda é um
grande problema e um ponto de discussão
entre os desenvolvedores de revestimento, que
querem avaliações em testes de usinagem, e
os responsáveis por testes de aplicação que,
por sua vez, buscam reduzir os custos de
testes. Em 1995, as fresas Miracle receberam
o Prêmio Técnico da Sociedade Japonesa de
Engenheiros Mecânicos, o mesmo prêmio que
a Nozomi Shinkansen recebeu naquele ano. O
reconhecimento das fresas Miracle em mesmo
grau de importância que um Shinkansen (trem
bala) é motivo de grande orgulho.

Fresa Miracle

2
Expansão da tecnologia de Cobertura Miracle
Brocas Miracle exibidas na JIMTOF 1988

Parte

A primeira fresa de metal duro com revestimento violeta escuro do mundo

1996 ~

A expansão da tecnologia de Cobertura
Miracle para outros produtos teve como
base: o (Al,Ti)N rico em alumínio, principal
característica da Cobertura Miracle original,
e o 'know-how' de fabricação para obter a
máxima eficiência desta característica.
Por exemplo, a cobertura (Al,Ti,Si)N
resultou da busca por dureza e temperatura
de oxidação ainda maiores do que a
Cobertura Miracle. A Mitsubishi Materials
foi provavelmente a primeira empresa a
adicionar o Si, que é amplamente utilizado
nas atuais coberturas PVD. Em conjunto
com os novos desenvolvimentos de substrato
de metal duro e geometrias, a cobertura
(Al,Ti,Si)N possibilitou a usinagem de aços
com dureza superior a 60HRC.
Outro exemplo é a linha com cobertura
Violet, composta por ferramentas em aço
rápido com cobertura (Al,Ti)N. A aplicação do

revestimento sobre o aço rápido é mais difícil
do que o metal duro. O processo de cobertura
deve ser realizado em temperaturas elevadas
para obter o máximo desempenho das
propriedades de uma cobertura, mas a dureza
do aço rápido se deteriora em temperaturas
superiores a 550ºC. Portanto, foi preciso
buscar a otimização das propriedades da
cobertura dentro de uma faixa de equilíbrio.
Todos que participaram do desenvolvimento
de produtos com a Cobertura Violet, de
geração em geração, em algum momento
se depararam com este grande desafio e
quando conseguiam superá-lo, resultava no
avanço da tecnologia. O desenvolvimento das
brocas Violet foi um processo difícil, mas são
produtos consagrados até hoje. E o trabalho
intenso dedicado para desenvolver uma
ferramenta bem-sucedida no mercado faz
valer todo o esforço.

Broca de alta precisão da linha Violet
VA-PDS (com cobertura Violet)

A fresa Miracle possibilita a
usinagem de aços com dureza
superior a 60HRC.
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3
Rumo à principal tecnologia de cobertura de
Parte

2000 ~

insertos e brocas de metal duro
Em 2000, a Planta de Akashi tornouse uma subsidiária direta da Mitsubishi
Materials Corporation. Logo a tecnologia
de Cobertura Miracle foi aplicada às brocas
inteiriças de metal duro e aos insertos de
metal duro, especialidades da Mitsubishi
Materials. Na época, a cobertura CVD era
a principal cobertura para insertos e a PVD
era uma cobertura secundária. No entanto,
com as propriedades da Cobertura Miracle
e o desenvolvimento das geometrias de
ferramenta, a tecnologia de cobertura PVD
ganhou importância.

A VP15TF, em particular, tornou-se uma das
principais classes de inserto devido à sua
versatilidade, que resulta das características
combinadas do substrato e da Cobertura
Miracle. Diz-se que “quando há dúvidas
sobre a seleção de classe, a primeira
recomendação é a VP15TF”, o que evidencia
a versatilidade desta classe, que é bem
conceituada até os dias de hoje.
A Cobertura Miracle também foi aplicada às
brocas inteiriças de metal duro. Infelizmente
as brocas Miracle produzidas na Planta de
Akashi em 1990 não eram tão rentáveis como

se esperava. Mas a Cobertura Miracle foi
aplicada às brocas da Mitsubishi Materials, da
linha ZET1 desenvolvida no mesmo período e
da linha WSTAR com nova geometria. Com
isso, a Cobertura Miracle prosperou também
nas ferramentas de furação.
Para as fresas de topo inteiriças, foi
desenvolvida a nova cobertura Impact
Miracle, que combina Al-Ti-Si-N e a
tecnologia de cobertura em camada única
de nanocristais. Finalmente, a fusão entre a
nova cobertura e a tecnologia do substrato de
metal duro da Mitsubishi Materials resultou
na criação das fresas Impact Miracle. Devido
à sua capacidade de usinar HSS, a nova
geração de fresas Impact Miracle marcou o
início de novos tempos na usinagem.

Insertos (VP15TF) com Cobertura Miracle

Cobertura Impact Miracle, com tecnologia de
cobertura em camada única de nanocristais

Brocas Miracle ZET1 – Brocas inteiriças
de metal duro

HISTÓRIA

História do desenvolvimento da Cobertura Miracle

da Cobertura Al-Ti-N
1987 Desenvolvimento
nos laboratórios de pesquisa.

fresas Miracle ganham o Prêmio Técnico
1995 As
da Sociedade Japonesa de Engenheiros

amostras são expostas pela primeira
1988 As
vez na Feira Internacional de Máquinas-

concedida para a Cobertura
1999 Patente
Miracle.

primeira vez no mundo, começa a
1990 Pela
produção em massa da cobertura Al-Ti-N.

de insertos
2000 Desenvolvimento
com a Cobertura Miracle.

das vendas de fresas de topo
1991 Início
Miracle.

Início das vendas de
2001 insertos
com Cobertura

Ferramentas do Japão (JIMTOF 1988).

Início das vendas das brocas Miracle.

das vendas de fresas de topo
1994 Início
Violet.
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Mecânicos.

Miracle.
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Parte

2012 ~

Evolução da linha Miracle

Com o desenvolvimento de coberturas
PVD específicas para cada aplicação, as
coberturas de alto desempenho tornaram-se
uma tendência nos últimos anos. Além das
coberturas com camada única, a sobreposição
de múltiplas camadas e a combinação de
novas tecnologias permitiram a evolução
contínua e acelerada das coberturas.
“Miracle Sigma” refere-se ao conjunto das
mais avançadas tecnologias de cobertura
PVD da Mitsubishi Materials, apresentadas a
seguir.
A Cobertura Smart Miracle foi desenvolvida
para usinagem de materiais de difícil
usinabilidade. Devido à sua composição com
base N(Al-Cr), proporciona excelente vida
útil na usinagem de ligas de níquel e ligas de
titânio.

A tecnologia "ZERO-μ Surface" reduz
significativamente a adesão de material
usinado e o esforço de corte, proporcionando
uma eficiência excepcional.
Para os insertos de fresamento, foram
desenvolvidas seis classes diferentes nas
séries MP61, MP71 e MP91. Estas classes de
alto desempenho são otimizadas para atender
necessidades específicas na usinagem de
materiais do grupo P, M e S da classificação
ISO.
A Tecnologia TOUGH-Σ refere-se à cobertura
Al-Ti-Cr-N multicamadas, ideal para
solucionar problemas de desgaste e trincas
térmicas no fresamento.
No torneamento, as classes da série MP90
para materiais de difícil usinabilidade têm
como base a cobertura Al-Ti-N com alto

teor de alumínio. Embora sua característica
principal seja a mesma da Cobertura Miracle
original, a série MP90 possui um teor de
alumínio ainda maior.
Na furação, foi desenvolvida a classe
DP1020 para uso geral, com cobertura TiAl-Cr-N multicamadas, otimizada para as
brocas inteiriças de metal duro, reduzindo
significativamente o desgaste na guia.
Combinada à tecnologia ZERO-μ Surface
e à tecnologia TRI-cooling com exclusiva
geometria do furo de refrigeração, a DP1020
proporciona maior eficiência na expulsão de
cavacos, um problema comum na furação.
Além disso, reduz o esforço de corte, tornando
a operação de furação mais estável.

Fresa para materiais de difícil
usinabilidade
[SMART MIRACLE]

Insertos de metal duro com cobertura
PVD para fresamento
[Séries MP61 / MP71 / MP91]

Insertos com cobertura PVD para materiais
de difícil usinabilidade [MP9005 / MP9015]

2002

Começa a produção em massa da
Cobertura Miracle no exterior.

das vendas de fresas de topo
2005 Início
Impact Miracle.
das vendas de fresas de topo
2012 Início
Smart Miracle.

Progresso da
Cobertura Miracle
Nestes 28 anos desde o lançamento
da Cobertura Miracle, os requisitos de
desempenho das coberturas PVD têm
se tornado cada vez mais exigentes.
Continuaremos
empenhados
em
desenvolver tecnologias e produtos capazes
de superar as expectativas dos clientes em
relação à "Cobertura Miracle".

da Tecnologia Miracle Σ.
2013 Introdução
Início das vendas de insertos com a

Tecnologia TOUGH-Σ.
Início das vendas de brocas MVE/MVS.

Natsuki Ichimiya
Líder do Grupo de Cobertura do Departamento de P&D
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SOBRE NÓS

Sobre nós
Centro de
Tecnologia
de Usinagem
“Colaboramos com centros técnicos
no exterior para garantir o melhor em
produtos e serviços.”

Masato Yamada, Chefe do Centro
de Tecnologia de Usinagem, Divisão
de Desenvolvimento.
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Fazendo pleno uso da experiência e tecnologia da
Mitsubishi Materials!
O Centro de Tecnologia de Usinagem foi estabelecido em abril de 2010, em Saitama,
no Japão, como uma base da Mitsubishi Materials para o desenvolvimento e
fornecimento de soluções.
Melhorando o atendimento ao cliente
O Centro de Tecnologia de Usinagem foi
idealizado para melhor atender o cliente,
através da elaboração de estratégias para
solucionar problemas em usinagem, além do
desenvolvimento de ferramentas. Com este
propósito, decidiu-se estabelecer um centro
técnico, unindo o conhecimento e a tecnologia
da Mitsubishi Materials.
O planejamento teve início em 2008 e após dois
anos de uma preparação cuidadosa, o Centro
de Tecnologia de Usinagem foi inaugurado
em abril de 2010. Desde então, o Centro vem
cumprindo efetivamente o seu papel de suporte
ao cliente, oferecendo programas exclusivos de
usinagem com testes e programação CAM, além
do atendimento técnico por telefone, seminários
e visitas técnicas. Atualmente o Centro recebe
por mês cerca de 2.000 ligações de clientes
que buscam orientações e realiza cerca de 230
visitas técnicas de rotina.
A força do Centro de Tecnologia de Usinagem
está na equipe, formada por profissionais
com experiência em diferentes áreas como
desenvolvimento, tecnologia de produção e
vendas. Compartilhando os conhecimentos e a
tecnologia nas respectivas áreas, a capacidade
de desenvolver soluções foi ampliada.
Além disso, através do conceito de 'open
innovation' ("inovação aberta"), a colaboração
com universidades, institutos de pesquisa
e fabricantes de máquinas-ferramentas
proporciona a melhoria contínua da capacidade
de desenvolver soluções e elaborar propostas
personalizadas para cada cliente. Com isso,
mais do que atender a necessidade do cliente,
nós podemos superar as suas expectativas. Por
fim, a qualidade dos serviços torna-se melhor, à
altura das expectativas da indústria.

Entregando conhecimento e tecnologia de
ponta
Para ampliar ainda mais a capacidade de
atendimento ao cliente, o Centro de Tecnologia
de Usinagem planeja dobrar a quantidade de
centros de usinagem e centros de usinagem
multitarefas até o final de 2016. Além disso, o
desenvolvimento de novas ferramentas e de
estratégias de usinagem será impulsionado
continuamente.
Para isso, a nova equipe de desenvolvimento de
ferramentas exclusivas, criada em abril de 2015,
está encarregada de desenvolver ferramentas e
tecnologias de usinagem que sejam capazes de
impressionar o cliente.
Além do Centro de Tecnologia de Usinagem
no Japão, a nossa empresa dispõe de centros
técnicos nos EUA, Espanha, China e Tailândia.
Também há planos para estabelecer outros
centros técnicos na Alemanha, Índia e América
do Sul. O objetivo é oferecer serviços de ponta
para os nossos clientes, através de uma forte
colaboração entre os centros técnicos de cada
país, com o centro técnico do Japão como a
base principal. Por exemplo, se um cliente nos
EUA solicitasse um teste de usinagem ao centro
técnico local no final da tarde, e pudéssemos
realizar este teste no centro técnico na China
durante a noite e entregar os resultados para
o cliente na manhã seguinte, alcançaríamos a
excelência no atendimento ao cliente.
Para nos aproximarmos dos nossos clientes
e conquistarmos sua confiança como
uma empresa de tecnologia avançada,
continuaremos buscando a melhoria contínua
dos nossos conhecimentos e tecnologia, através
do trabalho em equipe.

SOBRE NÓS

Centro Técnico da
América do Norte, Chicago, EUA

Centro Técnico da Europa,
Valência, Espanha

Centro Técnico da China,
Tianjin, China
Centro de Tecnologia de
Usinagem, Saitama, Japão

Centro Técnico do Sudoeste Asiático,
Bangkok, Tailândia

Centros técnicos
estabelecidos no
mundo todo

Fornecendo suporte técnico
“Quando eu ingressei na empresa, trabalhei
em vendas e marketing por oito anos antes de
chegar ao Centro de Tecnologia de Usinagem
em 2011. Atualmente, estou na Equipe de Teste
de Usinagem, que realiza testes solicitados por
clientes. Esta equipe exige conhecimentos e
habilidades variadas, não apenas relacionados
à operação da máquina, mas também sobre
programação de máquina a partir do CAM.
Por isso, foi difícil no início. Por outro lado,
isso ampliou a minha capacidade de lidar
com as mais diversas atividades. O que eu
tenho sempre em mente é a necessidade de
trabalhar a partir da perspectiva do cliente.
Quando os clientes nos pedem testes de
usinagem, eles estão obviamente à procura
de melhorias, como a redução dos tempos de
ciclo, maior precisão e prolongamento da vida
útil da ferramenta. Portanto, procuro realizar

os testes de usinagem a partir da perspectiva
de cada cliente, com uma compreensão clara
da sua necessidade para poder atendê-la
satisfatoriamente. Eu também priorizo a
rapidez e a precisão para concluir cada teste.
Minha meta é apresentar os resultados no
mesmo dia em que o teste foi solicitado. Pela
minha experiência na área comercial, entendo
o sentimento da equipe de vendas e, por isso,
tento apoiá-los, entregando o relatório o
quanto antes. Vamos continuar empenhados
em aperfeiçoar nossas competências para
conquistarmos a confiança tanto dentro
quanto fora da empresa. Nosso objetivo é
oferecer serviços de qualidade que atendam
as necessidades dos clientes e, com isso,
conquistar a sua confiança. Para problemas
relacionados às ferramentas de corte ou
processos de usinagem, podem contar sempre
com a Mitsubishi Materials."

“Aperfeiçoar nossas
competências para
melhor atender as
necessidades do cliente.”

Yohei Araki
Divisão de Desenvolvimento do
Centro de Tecnologia de Usinagem

Serviços de suporte ao cliente oferecidos pelo Centro de Tecnologia de
Usinagem

1

Realização de testes de
usinagem, elaboração de
programas de usinagem e outras
soluções.

2

Melhoria do atendimento por
telefone, treinamentos técnicos e
outros serviços ao cliente.

3

Informações sobre produtos
apresentadas através de
seminários.
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ARESTA DE CORTE

ARESTA
DE CORTE

Hiroshi Watanabe
Centro de P&D de Ferramenta Inteiriças

Vol. 1

Calor para reduzir a dureza das
ligas resistentes ao calor
Excelente desempenho na usinagem de ligas resistentes ao calor
As fresas de cerâmica que estão em
desenvolvimento têm a capacidade de
usinar em velocidades extremamente
altas, muito além da velocidade alcançada
pelas fresas de metal duro existentes
atualmente. As fresas com substrato
de cerâmica apresentam excelente
desempenho na usinagem de ligas
resistentes ao calor, como INCONEL®. Na
usinagem de ligas resistentes ao calor com
fresas de metal duro, é necessário controlar

o calor gerado para manter a vida útil da
ferramenta. Por isso, é comum limitar
a velocidade de corte em torno de 70m/
min. No entanto, as fresas de cerâmica
atingem velocidades de corte superiores
a 500m/min e usinam os materiais
através do calor gerado na usinagem,
tornando-os mais moles. Embora pareça
contraditório, em temperaturas próximas
a 1.000ºC, as ligas resistentes ao calor
sofrem deterioração da resistência à

Foto 1: Usinagem com fresa de cerâmica

INCONEL é uma marca registrada da Huntington Alloys Canada, Ltd.
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deformação plástica e da resistência à
tração, facilitando a usinagem. Nestas
temperaturas, é praticamente impossível
usinar com as fresas de metal duro, ao
contrário das fresas de cerâmica que
suportam temperaturas extremamente
elevadas. A nova fresa de cerâmica oferece
desempenho excepcional em usinagem
sob o calor extremo, produzindo cavacos
em chamas (Foto 1).

ARESTA DE CORTE

Excelente eficiência e vida útil da ferramenta
A fresa de cerâmica usina as ligas
resistentes ao calor de uma forma
completamente diferente da fresa de metal
duro. A fresa de cerâmica, na realidade, ao
invés de “cortar”, realiza um processo de
“remoção térmica” do material. Apesar
disso, sua aresta de corte não sofre danos
significativos, apenas uma leve soldagem.
Devido ao substrato de cerâmica com
excelente resistência ao calor, a fresa de
cerâmica sofre danos mínimos mesmo
quando exposta a temperaturas de corte
elevadas, sendo esta a sua principal
característica. Portanto, a vida útil da

fresa de cerâmica é significativamente
maior em comparação à fresa de metal
duro. Enquanto a fresa de metal duro sofre
quebra já no início da usinagem, a fresa
de cerâmica pode usinar até 35m (veja
Fig. 1). Uma das razões é que a fresa de
cerâmica tem a capacidade de usinar em
profundidades de corte e avanço muito mais
elevados do que a fresa de metal duro, o
que resulta em vantagens significativas em
termos de eficiência (veja Fig. 2). Apesar
de todas estas vantagens, há um desafio
na usinagem com a fresa de cerâmica:
para atingir altas temperaturas de corte,

Fig. 1: Comparação da vida útil da ferramenta

é preciso aumentar a velocidade de corte,
o que exige máquinas-ferramentas com
alta capacidade de rotação do eixo-árvore.
Quando o calor não é suficiente, não ocorre
o amolecimento do material usinado.
Nestas condições, a fresa de cerâmica
pode sofrer danos como desgaste
excessivo e quebra. A fresa de cerâmica
apresenta excelente desempenho na
usinagem de ligas resistentes ao calor,
mas para explorar todo este potencial, é
necessário uma máquina-ferramenta de
alto desempenho.

Foto 2: Condição da aresta depois de usinar 30 m

Fresa de cerâmica

Fresa de metal duro

0

10

20
30
Comprimento usinado (m)

40

Fig. 2: Condições de corte
Material

INCONEL 718

Ferramenta

Fresa de topo com raio, 4 cortes, φ 10 × R 1,25

Rotação

20.000 min-1 (628 m/min)

Avanço

2.000 mm/min (0,025 mm/dente)

Profundidade de corte

ap=7,5 mm, ae=3,0 mm

Balanço

23 mm

Máquina

Centro de usinagem vertical HSK-A63

Método de usinagem

Corte concordante, sem refrigeração

Mais utilizações das
fresas de cerâmica

Eu estou envolvido no processo de
desenvolvimento do produto e logo nas
fases iniciais do desenvolvimento percebi
que seria um grande desafio identificar
as condições de usinagem ideais. Danos
como quebra e desgaste excessivo eram
recorrentes e impediam a avaliação

adequada do produto. Mas depois de
realizar testes continuamente, finalmente
começamos a ver a luz no fim do túnel.
Eu continuarei empenhado na P&D
para extrair o máximo desempenho do
potencial da fresa de cerâmica.
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Culinária
japonesa

“Kohada, por favor!”

“É para já!”

O chef de sushi prepara o seu prato bem diante de seus olhos. A forma como ele traduz os anos de
treinamento e experiência em algo tão delicioso é um espetáculo único.
No século XIX, a cidade de Edo (atual Tóquio) estava cheia de barracas de sushi, uma versão antiga do
moderno 'fast food'. As barracas estavam lotadas de pessoas que paravam para uma refeição rápida,
com clientes famintos pagando por cada sushi o equivalente a 150 ou 200 ienes (€1,00 - €1,50) na moeda
atual. Sushi era um almoço comum para os comerciantes.
Alguns dizem que o sushi evoluiu do Nare-zushi, um alimento
trazido do continente asiático vizinho no século VIII. Narezushi era peixe e arroz fermentado com ácido láctico. O
processo de fermentação derretia o arroz, mas o peixe era
retirado e comido. No século XIII, o tempo de fermentação foi
reduzido e as pessoas passaram a comer o peixe e o arroz,
que foi chamado de Nama, ou nare-zushi “cru”. Por volta do
século XIV, surgiram o Oshi-zushi e o Haya-zushi. Oshi-zushi
era peixe salgado no arroz e Haya-zushi era arroz com vinagre.
Foi por volta de 1820 que surgiu o sushi que conhecemos hoje
e acredita-se que o seu criador é Yohei Hanaya. A Baía de
Tóquio, então conhecida como Edo-mae, era uma farta área de
pesca. O antigo mercado de peixes de Uogashi era localizado
em Nihonbashi, ao norte do atual mercado de Tsukiji. Uogashi
tinha uma grande oferta de peixes como sável (Kohada), pargo
(Tai), robalo (Suzuki), camarão tigre japonês (Kuruma-ebi),
congro (Anago) e mexilhões (Hamaguri). Porém, ainda não
existiam sistemas de refrigeração nesta época e, portanto,
não era consumido o peixe cru, sendo que era cozido,
marinado ou frito.
O que definitivamente transformou o sushi foi a tecnologia de
produção de gelo, desenvolvida no final do século XIX. Com a
capacidade de preservar o pescado, mantendo a refrigeração,
levou a uma busca por técnicas que explorassem o sabor
do peixe fresco. Especialmente no período pós-guerra, o
sushi acompanhado de saquê tornou-se um novo estilo
de apreciação do sushi. As técnicas de preparo do sushi
evoluíram pelas mãos dos mestres, que calcularam o ápice
do sabor no momento em que o preparo do sushi é finalizado.
Assim, o sushi evoluiu, tornando-se uma arte.
Para se tornar um chef de sushi, é necessário se dedicar
por pelo menos 10 anos. No primeiro ano, os aprendizes
nem sequer têm a permissão para usar uma faca e só
podem trabalhar efetivamente com o atum no sétimo ano
de treinamento. Neste treinamento longo e árduo, busca-se
fundamentalmente o aperfeiçoamento da técnica de preparo
dos ingredientes. A imagem do chef, que prepara o sushi no
balcão assim que o cliente faz o seu pedido, revela apenas
uma parte muito pequena do seu conhecimento técnico.

Quatro tipos tradicionais de Sushi Edo-mae

Atum marinado –
Zukemaguro
(Primeiro na foto)

Pargo prensado em folhas
de algas – Tai no konbujime (Segundo da foto)

Sável marinado Kohada no sujime
(Terceiro da foto)

Mexilhões cozidos –
Ni-hama
(Último da foto)

Zuke significa marinado em molho de
soja, saquê doce (Mirin), saquê e caldo
japonês. O sal do molho de soja reduz o
teor de água do atum, amaciando a carne
e mantendo o seu sabor. O atum é um
peixe difícil cortar e, sem a identificação
correta das fibras, pode se quebrar em
pedaços. O atum é um peixe nobre e os
aprendizes levam anos para estarem aptos
a prepará-lo.

Konbu-jime é a carne branca salgada e
curtida com algas. O sal e as algas retiram
o excesso de água, tornando a carne mais
consistente e saborosa. Ao mesmo tempo,
as algas dão um sabor mais profundo
para a carne leve do peixe. O sabor e a
textura da carne variam significativamente
dependendo do tipo e espessura da alga e
do tempo que se deixa curtindo.

Este peixe brilhante é marinado em
vinagre e sal. O vinagre amacia a pele
do peixe. O chef determina a quantidade
de sal conforme a estação e a proporção
de gordura do peixe. No preparo deste
sushi, há uma sequência de trabalhos
minuciosos, como a remoção das escamas
e a abertura do peixe exatamente ao meio,
tornando especial o momento em que é
saboreado. Por isso, diz-se que basta um
sushi "kohada" para avaliar as habilidades
do chef.

O mexilhão endurece com o cozimento
excessivo. Para mantê-lo macio, é preciso
colocá-lo em água fria para depois levar
ao fogo, ferver até atingir cerca de 65%
do cozimento completo e, em seguida,
mergulhar em um caldo quente até
chegar a 95% do cozimento. Isto requer
experiência e concentração. O "Tsume",
o molho de acompanhamento, é cozido
por três dias e três noites, adicionando
um caldo de congro lentamente durante
o preparo.
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O sushi combina a sabedoria de um povo
que consome peixes há séculos, o espírito
hospitaleiro e a profunda sofisticação da
culinária japonesa. Vamos apresentar algumas
técnicas dos chefs escondidas por trás das
deliciosas obras de arte.

Fazendo o sushi
1

2

O chef mergulha as pontas dos dedos em uma solução
com partes iguais de vinagre e água. Em seguida,
pega um pouco de arroz e faz um bolinho oblongo. A
quantidade de arroz usada para cada unidade de sushi
varia de restaurante para restaurante.

4

Ele segura uma fatia de peixe em sua mão
esquerda. Com o dedo indicador direito, espalha
um pouco de raiz forte japonesa sobre a fatia de
peixe. Em cortes mais gordurosos, é usada uma
quantidade maior de raiz forte.

5

Na mão esquerda, enquanto o polegar pressiona a
ponta, os outros dedos envolvem o bolinho de arroz
pelas laterais pressionando-o levemente. Ao mesmo
tempo, o dedo indicador direito pressiona-o pelo topo
para que o arroz se espalhe ao longo da fatia de peixe.

7

Ele então coloca o dedo médio da mão direita no
lado esquerdo do arroz de sushi e vira o bolinho
de cabeça para baixo. (Agora o peixe está no
topo.)

8

Repetindo o passo (4), ele pressiona gentilmente
o arroz e o peixe mais uma vez.

Mantendo o peixe no topo, ele rotaciona o sushi a
180 graus sobre a sua mão.

Comendo o sushi

3

Em seguida, o chef coloca o bolinho de arroz de
sushi sobre a fatia de peixe e pressiona o arroz
com o polegar esquerdo.

6

Com o polegar e o dedo médio da sua mão
direita, ele pressiona o peixe pelas laterais.

9

Por fim, ele pressiona levemente para garantir
um formato uniforme. O ideal é que os grãos
de arroz se separem suavemente assim que é
colocado na boca.

Nota do Editor
Temos o prazer de apresentar
a primeira edição do "Seu
Estúdio Global de Manufatura"
e gostaríamos de expressar
nossa profunda gratidão a todos
pelo empenho e compromisso
inabalável para dar vida a este
projeto.
Desde o início, a equipe editorial
tinha dois objetivos: primeiro,
criar uma revista interessante
para leitores envolvidos na
atividade de fabricação e, em
segundo lugar, transmitir com
sucesso a paixão dos profissionais
de manufatura, envolvidos na
fabricação de produtos 'Made in
Japan'.
Queremos compartilhar com
nossos leitores algumas histórias
interessantes sobre a nossa
cultura, manufatura e a paixão e o
compromisso dos profissionais de
manufatura com o seu trabalho.
Continuaremos a nossa busca
para descobrir surpresas e
espalhar emoções no mundo da
manufatura.
Seu Estúdio Global de Manufatura
Editor Chefe
Hideyuki Ozawa
(Departamento de Planejamento
e Desenvolvimento de Negócios)

Pegue o sushi com o 'hashi' (palitinhos),
pinçando-o pela parte superior e inferior do
sushi, e mantenha-o na horizontal.

Mergulhe a ponta no molho de soja, a parte de
cima e de baixo, e coma.

Você também pode usar as mãos.

Modos à mesa em um restaurante de sushi

Se pedir a la carte, explore diferentes recheios.
Coma o sushi assim que ele for servido para apreciar o máximo sabor.
Não fique muito tempo se você está apenas consumindo acompanhamentos e bebidas.
Os termos técnicos usados por chefs de sushi não devem ser usados por clientes do
restaurante. Portanto, evite pedir 'Agari' quando quiser chá verde, ou 'Murasaki' quando
quiser molho de soja.
Em cooperação com: “SUSHI KAISHIN”, 1-15-7 Nishiazabu Minato-ku Tóquio, Japão
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Temos o compromisso de responder prontamente aos desafios dos
nossos clientes, com a dedicação de um profissional de manufatura,
oferecendo nosso melhor para contribuir ativamente para o seu
sucesso.
Nossos esforços visam oferecer aos nossos clientes um serviço
exclusivo, único no gênero, sendo um fabricante global que
disponibiliza “seu estúdio personalizado de manufatura”.
Este estúdio é o lugar onde se pode:
Encontrar tecnologias e produtos de ponta.
Encontrar soluções a qualquer hora e em qualquer lugar do mundo.
Compartilhar o nosso entusiasmo com as mais recentes tendências
tecnológicas e produtos inovadores.
É nesse estúdio onde, em parceria com nossos clientes, pensamos,
compartilhamos, criamos e desenvolvemos soluções inovadoras
para satisfazer necessidades específicas.

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