TOOLS NEWS
Acabamento de sede de válvulas com fixação hidráulica

HVF

B218Z

o
dut
o
r
P
o
nov

Redução significativa de tempo
e custos!

Em cooperação com

Acabamento de sede de válvulas com fixação hidráulica

HVF

Redução significativa dos custos
A combinação entre a cabeça e o corpo reduz
drasticamente o trabalho necessário para a
substituição da ferramenta.

Mandril

Cabeça

Alargador
Tipo integrado
(Convencional)

Tipo modular
(Cabeça removível)

Ideal para produção em pequenas quantidades
e grande variedade (As cabeças podem ser
preparadas para cada modelo de veículo).
O tipo modular é mais econômico que o tipo
integrado.

Inserto

Consolidação de ferramentas
A redução de ferramentas adicionais facilita o
gerenciamento.

Maior precisão de usinagem
O fornecimento de refrigeração abundante para
a aresta de corte aumenta a precisão, além de
prolongar a vida útil.

Furo de refrigeração
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Redução significativa do tempo

Para desbaste

O alargador e a cabeça podem ser fixados
simultaneamente em uma única operação (mantendo
a alta rigidez).

Para acabamento

O controle simples reduz o tempo necessário para
montagem.
Importante

Antes da fixação, certifique-se para que a montagem do
alargador e da cabeça esteja correta.
A fixação com a montagem incorreta do alargador ou da
cabeça pode causar deformação na superfície de contato e
quebra da ferramenta.

Uso do mandril hidráulico
A fixação simultânea dos diâmetros interno e externo proporciona alta precisão e alta
rigidez, dispensando o ajuste de batimento do alargador.
(mm)

Câmara
de óleo

ø6

60 (L/D=10)

0.005

Garantia de batimento do alargador igual ou inferior a 5μm.
(Quando é montado o alargador padrão e a cabeça padrão.)
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Acabamento de sede de válvulas com fixação hidráulica
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Ferro fundido

Parafuso do alargador

29 ─ 41

Fig.1

ø6

HSK63A

Fig.2

30

LPR

Somente ferramentas de corte à direita.
Furo de refrigeração

adaptador da Mitsubishi Materials (Patente no Japão) tem a
* Ofabricação
licenciada por
.

y Adaptador
Referência para pedido

Estoque

(mm)

HVF06-HSK63A110A3

a

HVF06-HSK63A110A4

LPR

Furo de refrigeração
(Furo)

WT
(kg)

80

Fig.1 (3 furos)

1.5

a

80

Fig.2 (4 furos)

1.5

HVF06-HSK63A180A3

a

150

Fig.1 (3 furos)

2.6

HVF06-HSK63A180A4

a

150

Fig.2 (4 furos)

2.6

Instalação

Precisão de
balanceamento

HSK63A
Com refrigeração interna

G2.5
(5000min-1)

* Também podem ser montados outros tipos de adaptador, tais como cone BT com contato de dupla face.
Acessórios (Parafusos de ajuste do alargador)
Referência para
pedido

HSC05016HW

Estoque

Geometria

(mm)

MPCA

MPCB

MPCC

MPCD

MPCE

MPCF

a

5.8

M5×0.8

14

2

2

2.5

MPCA

MPCB

MPCE MPCD

MPCC

MPCF

É possível acessar os parafusos de ajuste do alargador, manuseando a chave pelo lado do furo de entrada do alargador ou pelo lado da
fixação.
O parafuso de ajuste do alargador é um acessório (1 peça), que pode ser adquirido individualmente como um item à parte.
O parafuso de montagem com cabeça hexagonal (M4) é fornecido juntamente com o adaptador. Este parafuso deve ser usado para vedação
do furo de refrigeração, quando se usa o método de refrigeração externa.

a
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: Estoque mantido.

Produtos fabricados mediante pedido

Consulte-nos para mais informações sobre os produtos.

Para alargamento do furo guia da válvula
Alargadores compatíveis : ≤ ø6 (Diâmetro do furo guia)

RT9005

EF05

Classe de metal duro com elevada resistência ao desgaste e à
fratura, devido à otimização da fase de dureza (WC) e da fase
de liga (Co) e à elevada força de liga.

Classe de metal duro ultramicropartículas de alta dureza, com
componentes especializados. Assim como a classe RT9005,
possui elevada resistência ao desgaste e à fratura.

Cobertura (TiN)

A cobertura de alta dureza com superfície lisa pode manter um excelente acabamento superficial por longos períodos.

Para usinagem da superfície da sede
Cabeças compatíveis: ø20 ≤ Diâmetro da cabeça < ø35
(Furo do alojamento : 45°- Superfície do diâmetro de referência)

Insertos : 3 tipos

øDiâmetro de referência

MB4020

45°

Esta classe de CBN oferece alta resistência da aresta devido ao
elemento de liga especial. A aresta de corte de alta agudez previne a
formação de rebarbas e proporciona alta precisão. Devido ao elevado
conteúdeo de CBN, quimicamente estável, previne a soldagem de
material durante a usinagem, tornando a precisão dimensional mais
estável.

Anel da sede
(Material sinterizado)

a A superfície do alojamento é composta de 3 faces em

diferentes ângulos (Corte com 3 tipos de arestas).

Relação entre o número de arestas de corte da cabeça e o adaptador
:
* HVF06-HSK63A110Ao
HVF06-HSK63A180Ao :
*

*

Ideal para aplicações que não ultrapassam a placa de fixação.
Ideal para aplicações que ultrapassam a placa de fixação.

Referência para pedido

Furo de
refrigeração
(Número de furos)

Número de arestas de corte da cabeça
1

2

3

4

×

HVF06-HSK63A110A3

3

u

×

u

HVF06-HSK63A180A3

3

u

×

u

×

HVF06-HSK63A110A4

4

u

u

×

u

HVF06-HSK63A180A4

4

u

u

×

u

u = Adequado × = Inadequado

O parafuso de montagem com cabeça hexagonal (M4) é fornecido em conjunto com o adaptador, porém em uma embalagem à parte.

Importante Todos os furos de refrigeração sem uso deverão ser fechados com parafusos.
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Acabamento de sede de válvulas com fixação hidráulica

Condições de corte recomendadas
y Alargamento do furo guia da válvula
Alargador
Material
Classe

Dureza (HRA)

Resistência à flexão
(Gpa)

Liga sinterizada à base de aço

RT9005

92.2

2.0

Ferro fundido

EF05

94.0

2.5

Velocidade de corte

Avanço por dente

40 ─ 60

0.03 ─ 0.05

vc
(m/min)

fz
(mm/dente)

y Usinagem da superfície da sede de válvula

Material

Prioridade

Inserto
(Classe de CBN)

1

MB4020

2

MB825

2

MB835

Liga sinterizada

Velocidade de corte

Avanço por dente

60 ─ 120

0.05 ─ 0.10

vc
(m/min)

fz
(mm/dente)

* Selecione a classe de acordo com as características do material da sede de válvula.

Diagrama de referência para montagem
(Adaptador : Com montagem de HVF06-HSK63A110A3)

(mm)

30

4455°°

Acabamento

(6.0)

100

ø6 (Alargador)

137

(3.0)
170

5

ø52

ø42

ø27

ø5.8 (Alargador)

Desbaste

80

Exemplos de aplicação (Acabamento)
Exemplo de aplicação

Exemplo 1

Exemplo 2

Alargador (Classe)

RT9005

RT9005 + Cobertura TiAIN

Inserto (Classe)

MB4020

MB835

2200

3000

35

47

Avanço por dente (mm/dente)

0.03

0.05

Avanço de mesa (mm/min)

360

900

(min-1)

Material

Condições de corte

Rotação (min-1)
Furo de guia

Vel. de corte (m/min)

1500

950

Vel. de corte (m/min)

110

60

Avanço por dente (mm/dente)

0.06

0.08

Avanço de mesa (mm/min)

180

80

Refrigeração

Com refrigeração (Interna 6 Mpa)

Com refrigeração (Interna 3 Mpa)

Máquina

Centro de usinagem horizontal

Centro de usinagem horizontal

Rotação
Superfície
da sede

Resultados

Eliminando a necessidade de ajuste do alargador,
a taxa de utilização da máquina aumentou
consideravelmente, atendendo todos os requisitos
necessários para a precisão de usinagem.
Cilindricidade do furo guia
: < 0.001 mm
Batimento na superfície do alojamento : < 0.02 mm
Rugosidade da superfície acabada : < Ra 0.1 μm

A montagem pode ser realizada em pouco tempo,
mesmo quando o operador tem pouca experiência.
Mesmo na usinagem da sede com diâmetro pequeno,
mantém excelente precisão e acabamento superficial
por longos periodos.
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Procedimentos
PASSO

1

Instale a cabeça no adaptador.

PASSO

2

Instale o alargador.

PASSO

3

Para apertar e soltar o parafuso,
o sentido de giro da chave será
oposto ao sentido usual.

Para a montagem, alinhe as marcas da cabeça e do adaptador.
Para a fixação, rotacione para o sentido "LOCK" (travar).
Para a remoção, rotacione para o sentido “FREE” (soltar).

Posição de montagem

Posição de fixação e remoção

Para sua segurança

aNão manipule a região da aresta de corte e cavacos sem luvas. aUsine seguindo as recomendações de aplicação e substitua as ferramentas antes do desgaste excessivo. aUtilize roupas e óculos de
proteção. aCaso utilize óleos de corte, tome medidas de segurança contra incêndios. aPara montar insertos e componentes, use a chave correspondente. aAntes do uso efetivo da ferramenta, verifique
o batimento e a ocorrência de vibrações e sons anormais, etc.

MMC Metal do Brasil Ltda.
Rua Cincinato Braga, 340 - 13º Andar - Conj. 131/132
Bela Vista - São Paulo / SP
CEP: 01333-010
Tel: (11) 3506-5600
FAX: (11) 3506-5699
E-mail: mmbr@mmbr.com.br

http://www.mmbr-carbide.com.br/
(As especificações das ferramentas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.)
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