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DSAS
vrták na opracovanie žiarupevných
superlegovaných materiálov
DSAS – boli vyvinuté primárne
na vŕtanie žiarupevných ocelí.
Na tento účel boli na začiatku
vývoja stanovené rôzne výkonnostné ciele. V prvom rade bola
životnosť a spoľahlivosť nástroja. Tieto ciele boli po mnohých
úpravách geometrie, substrátu
a povlakov vrtákov dosiahnuté
a DSAS sú pre túto skupinu
materiálov špičkovou voľbou.
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Séria DSAS nielen presvedčí svojím vynikajúcim výkonom, ale všetkými špeciálnymi
funkciami – ich presnosťou, menším tepelným
ovplyvnením vŕtaného otvoru, lepšou kvalitou
povrchu, opakovanou presnosťou a predovšetkým vysokou spoľahlivosťou procesu. Vrtáky
DSAS sú k dispozícii v 64 rôznych veľkostiach
a priemeroch 3 – 12 mm.

Optimálna rezná geometria
Rezná geometria zaisťuje rovnomerné rozdelenie reznej sily a má požadovanú odolnosť proti opotrebeniu pri obrábaní žiaruvzdorných zliatin.
Táto geometria v kombinácii so špeciálnou úpravou reznej hrany dáva
vrtáku nielen vysokú odolnosť voči zlomeniu, ale tiež zaisťuje efektívne
lámanie triesok a zlepšený odvod triesok. Obzvlášť ostrá konštrukcia
reznej hrany sa vyznačuje nižším rezným tlakom pri spracovaní titanu
v porovnaní s inými vrtákmi.

Špeciálna fazetka
DSAS majú fazetku užšiu ako iné vrtáky. Vďaka tomu je aj rezná sila
nižšia a tepelné ovplyvnenie povrchu otvoru sa značne zníži. Napríklad
pri vŕtaní Inconel 718 DSAS dosahujú lepšiu kruhovitosť otvoru a vyššiu
kvalitu povrchu otvoru.

Vnútorné chladenie
Najmä pri vrtákoch pre materiály, ktoré sa ťažko obrábajú, je rozhodujúci efektívny prívod chladiacej kvapaliny k rezu. DSAS majú dobre
dimenzované otvory pre prívod chladiacej kvapaliny, čo zabezpečuje
výborné chladenie a aj dostatočné mazanie na reznej hrane. V neposlednom rade, dostatočné množstvo chladiva tiež uľahčuje odstraňovanie triesok.

Substrát a povlak
Úplne nový spekaný karbid DP9020 bol navrhnutý tak, aby optimalizoval výkon a spoľahlivosť série DSAS. Tento substrát vykazuje perfektnú
rovnováhu medzi tvrdosťou a húževnatosťou a zodpovedajúci PVD povlak poskytuje extrémnu odolnosť voči opotrebeniu.
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