VQT6

KUŽEĽOVÁ ČELNÁ STOPKOVÁ FRÉZA
S KÓNICKOU GEOMETRIOU PRE TITÁN
Tangenciálna geometria a zaoblená špička robí z VQT6 optimálnu voľbu pre
obrábanie povrchov a koreňových plôch turbínových lopatiek z titánových zliatin.
Veľká (ap) hĺbka rezu poskytuje vynikajúcu efektívnosť a dlhú životnosť nástroja.
6 britov, nepravidelná geometria rozstupov drážok pre vyššie posuvy a predchádzanie
vzniku vibrácií.
Špeciálna široká 3-drážková koncová geometria rádiusu špičky pre lepší odvod triesok.
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Stopková fréza VQT6UR
novinka od Mitsubishi Materials
VQT6UR - kužeľová čelná stopková fréza s kónickou geometriou pre
vysokovýkonné obrábanie

VQ, najnovšia séria tvrdokovových stopkových fréz od Mitsubishi Materials má ďalšiu
novinku - inovatívnu 6 britú kónickú frézu súdkovitého tvaru. Tá bola špeciálne navrhnutá na vysokoefektívne dokončovacie frézovanie titanových zliatin – napr. turbínových lopatiek, ale aj pre frézovanie ocelí a ľahkých zliatin.
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Hlavná výhoda VQT6UR
oproti štandardným guľovým frézam je, že má kónickú formu súdkovitého
profilu, prechádzajúcu do
zaoblenej špičky. Väčší
tangenciálny polomer RE2
umožňuje oveľa väčšie prekrytie (ap), a preto výrazne
znižuje počet prechodov
potrebných na pokrytie plochy obrábaného materiálu.
Väčšie prekrytie tiež vedie
k výraznému zlepšeniu kvality frézovaného povrchu.
Okrem toho 6-britová geometria umožňuje väčšie
posuvy a prináša tak ďalšie
úspory v čase obrábania.
Pri porovnaní s čelnými guľovými frézami môže súdkovitý tvar kužeľa s oveľa väčšou plochou kontaktu s obrobkom počas frézovania
teoreticky viesť k vibráciám, ale táto tendencia je u VQT6UR odrušená nepravidelnou geometriou rozstupov drážok, čo spoľahlivo
tlmí vznik vibrácií. Radiálna presnosť ± 0,01 mm pre špičku frézy
(RE1) a pre tangenciálnu časť (RE2) je tiež kľúčovým faktorom pri
udržiavaní konzistentnej geometrickej presnosti hotového komponentu. Ďalej, 6 britov tangenciálnej časti plynulo prechádza do 3
britov špičky, aby sa rozšírila oblasť v polomere nosa a podporila
lepšia evakuácia triesok. Táto geometria je ideálna pre obrábanie
v dutinách obrobkov, napr. pri koreni lopatky turbíny.

a oxidácii a nižší koeficient trenia nového povlaku znamenajú, že
táto nová generácia stopkových fréz môže maximalizovať výkon
a zabrániť opotrebeniu nástroja aj v tých najtvrdších podmienkach pri obrábaní ťažko obrobiteľných materiálov.

Veľkosti VQT6UR
Povlak

VQ stopkové frézy sú povlakované inovatívnym povlakom na báze hliníka (Al, Cr)N MIRACLE SIGMA, ktorý poskytuje podstatne
lepšiu odolnosť proti opotrebeniu. Povrch povlaku je zaleštený, čo
zabezpečuje lepší opracovaný povrch, zníženie rezného odporu a bezproblémový odvod triesok. Extrémna odolnosť voči teplu

K dispozícii sú štyri veľkosti: Ø8, dva Ø10 a Ø12. Majú polomer
špičky (RE1) 2 mm, 3 mm a 4 mm a tangenciálny polomer (RE2)
75 mm, 85 mm a 100 mm.
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