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Multicut XA – az új simító maró alumíniumhoz

Multicut XA – termelékenység és minőség
alumínium simító megmunkálásához

A Multicut XA az új tervezésű simítómaró alumínium
megmunkálásához. Teljessé teszi a Fraisa sikeres
Multicut-sorozatát az alumínium-megmunkálás területén.
A Multicut XA simító marók innová
ciójával a Fraisa a teljesítmény új referenciáját teremtette meg az alumínium
simító megmunkálásának területén.

[2]

Az új XA koncepciónak köszönhetően
kiemelkedő eredmények érhetők el a
termelékenység, folyamatbiztonság,
minőség és költségcsökkentés
vonatkozásában.
A Multicut XA 2xD és Multicut XA
3xD révén az alapválaszték kiváló
potenciált és sokrétű optimalizálási
lehetőségeket kínál.
A Multicut XA az alumínium
simítását gazdaságosabbá teszi!

Az alumínium anyagok különleges mechanikus és termikus tulajdonságokkal
bírnak. Az alumínium jellegzetes nyújthatósága és a hozzá tartozó adhéziós
hatásokkal a vágó- és a munkaanyag
között egyaránt eredményezhetik
hidegkeményedések, mint élrátétek
képződését. Az élgeometria ebből
adódó változása, párosítva a súrlódás
következtében felszabaduló energia
növekedésével a hasznos felületeken
az elérhető felületi minőség
csökkenéséhez vezethet.
Az alumínium simításakor jellemző
nagy vágási sebességek gyakran nem
kívánt vibrációkat is eredményeznek
a megmunkálási folyamat során.
A Multicut XA kimondottan ezen
problémakörök figyelembe vétele
mellett került megtervezésre.
Az új, alumíniumhoz való simító maró
koncepciója kiemelkedő és megismételhető felületi minőséget tesz lehetővé
a munkadarabon, mindezt a lehető
legmagasabb termelékenység mellett.

Az előnyök:
•• A termelékenység növelése:
maximális leválasztási sebességgel munkadarabonként
•• Nagyobb folyamatbiztonság: a G 2.5 kiegyensúlyozási
érték a terhelések határai
mellet is csökkenti a rezgéseket
•• Jobb alkatrészminőség:
a szerszám jobb merevségének
és a munkadarabnál jelentkező
kisebb leszorításnak köszönhetően
•• Kiemelkedő élettartam:
a jobb kopási ellenállásnak és
a megismételhető felhasználásnak köszönhetően
•• Nagyobb automatizálhatóság: a csökkentett ellenőrzési
intervallumoknak és a
rendkívül stabil működésnek
köszönhetően
•• Sokrétű választék:
a széles alkatrész- és
alkalmazási spektrumért

Innováció és technológia az X-generáció teljesítményosztályában

Multicut XA

Vario

Geometria, szubtrátum és bevonat – Az XA-koncepció összes eleme csúcsteljesítményre hangolva.
Az egyes technológiák egységes koncepcióba való illesztése adja a FRAISA-szerszámok magas teljesítőképességét.
Az egyes funkciók, mint pl. a vágóélek száma, változó spirálemelkedés, az egyenetlen osztás, a növekvő magátmérő,
a speciális forgácstér-geometria, a magas kiegyensúlyozási minőség, valamint a polírozott funkciós
felületek kombinációja jelenleg egyedülálló szerszámkivitelt képvisel.

Vario

Változó spirálemelkedés és változó fogosztás

Növekvő magátmérő

•• Axiális és radiális rezgéscsökkentés, valamint lágy és
nyugodt vágás

•• Jobb szerszám merevség és ezáltal kevésbé
elhajló szerszám

•• Jobb alkatrészfelületek és kevesebb zajterhelés

•• Jobb teljesítőképesség az ap, ae fogás és az fz
előtolás területén

•• Kisebb orsóterhelés és önkopás, mindez a nagy
leválasztási mennyiség ellenére

•• Jobb alkatrészpontosság és kevesebb vibráció
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Speciális támasztóél

Optimalizált horony-geometria

•• A forgácsolóék jelentős megerősítése. Kisebb torzió,
kisebb elhajlás és kisebb leszorítóerők

•• Az alumínium anyagok simításánál jelentkező
forgácsképződésre optimalizálva

•• Nagyobb teljesítmény, kevesebb vibráció és jobb
alkatrészminőség

•• A polírozott funkcionális felületek jobb alkatrészfelületeket biztosítanak a kisebb súrlódás következtében, és ezáltal csökkentik a hőbevitelt is

•• Hosszabb élettartam és folyamatbiztonság –
ezáltal nagyobb fokú automatizálási lehetőség

•• Jobb folyamatbiztonság megismételhető felületek
mellett

Védőrádiusz

Kiegyensúlyozott szerszámok

•• Jobb sarokstabilitás a védőrádiusz elhelyezésének
köszönhetően

•• A gyártási folyamat során elvégzett kiegyensúlyozás
maximálisan egyenletes futást biztosít

•• Az élsarok mechanikus és termikus terhelhetőségének növelése

•• Kiváló felületi minőségek, jelentősen megnövelt
élettartam

•• Nagyobb teljesítmény a fogelőtolás növelésének
köszönhetően

•• A géporsó élettartamának növelése

•• Hosszabb élettartam és folyamatbiztonság – e
záltal nagyobb fokú automatizálási lehetőség

Celero nagyteljesítményű bevonat
•• Sokrétű alkalmazás rendkívüli súrlódástani tulajdonságokkal különböző alumínium anyagokban

HM
MG10

HM MG10 keményfém
•• Kiválóan összehangolt keménység és szívósság –
ezáltal kiemelkedő teljesítőképesség

•• Nagy termikus és mechanikus ellenállóképesség –
ezáltal jobb folyamatbiztonság

•• Finomszemcsés keményfém homogén szerkezettel –
ezáltal nagyobb teljesítmény és biztonság

•• Kiemelkedő bevonattapadás – ezáltal hosszabb
élettartam és nagyobb teljesítőképesség

•• Optimális bevonat tapadás – a egyenletes
kopásképért és folyamatbiztonságért

Multicut XA
Tulajdonságok

Fraisa Celero – A csúcsteljesítményű bevonat
alumínium anyagokhoz
A fejlesztés során az XA-szerszámok bevonattal és anélkül
kerültek tesztelésre. A Celero nagyteljesítményű bevonat
igazoltan a legnagyobb teljesítményű és univerzálisan alkalmazható bevonat alumínium anyagok megmunkálásához.
Az abrazív alumínium anyagokban a szerszámnak a Celerobevonat által biztosított jobb kopási ellenállása a jelentősen
megnövelt élettartamban mutatkozik meg!

Az élettartam növelése
Élettartam
[%]

+ 40%
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Szubsztrátum
A keményfém minősége mint a nagy teljesítményű szerszám
alapja döntő jelentőségű.
A Multicut XA marókhoz a Fraisa a HM MG10 szubsztrátummal egy már jól bevált keményfémhez nyúlt vissza.
A finomszemcsés keményfém a keménység és szívósság
kiemelkedő összehangoltságával tűnik ki. Az ebből adódó
kopásállóság nagy vágási sebességeket tesz lehetővé,
melyek simításkor kiemelkedő termelékenységet biztosítanak.

6-os fogszám a nagyobb percenkénti területért
Ha a simítás miatt az oldalsó fogásokat kicsire kell megválasztani, akkor megmutatkozik a Multicut XA előnye.
A 6 él segítségével nagy előtolási sebességgel végezhet
simítást anélkül, hogy az alkatrész minősége vagy a
kontúrpontosság rosszabb lenne. A központ felé irányuló 3
él szintén hatékony aljsimítást tesz lehetővé.
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Bevonat nélkül

Fraisa Celero

Multicut XA – homlok részletes képe

Kiváló termelékenység minden munkadarabnál

Multicut XA adatok

A Multicut XA nagy teljesítőképessége több technológiai
tulajdonságból adódik össze. Az alumínium anyagok simító
megmunkálása során a felületi minőség és a termelékenység
állnak első helyen.

Multicut XA Ø 12

15590.501 (3xD)

Megmunkálás

Finomsimítás

Anyag

AlMgSi1 / EN AW-6082

A nagy leválasztási teljesítmény az ideális L/D-arány és a 6 él
kombinációjának eredménye.

vc vágási sebesség

700 m/min

fz előtolás

0.03 mm

n fordulatszám

18570 min-1

vf előtolási sebesség

3342 mm/min

ap (axiális fogás)

36 mm (3xD)

ae (radiális fogás)

0.3 mm

Hűtő-kenő folyadék

8-%-os emulzió

Élettartam vagy felület percenként?
Az új Multicut XA más gyártók simítószerszámaival szemben
azzal tűnik ki, hogy ugyanazon élettartam mellett jóval
nagyobb leválasztási felületet generál. A sokélű szerszám
koncepciója a lehető legjobb felületi minőség mellett tesz
lehetővé magas előtolási sebességeket.
A forgácstér-geometria ellenőrzött forgácskihordáshoz
került kialakításra. A speciális horonyforma gyorsabb és
biztonságosabb forgácskihordást tesz lehetővé.
A támasztóél segítségével a fellépő keresztirányú erők
optimálisan csökkennek, a vágási nyomás pedig minimálisra
csökken. A nagyon nagy vágási sebességeknél és az általuk
előidézett folyamathőnél a az éles élek és a polírozott
funkcionális felületek gondoskodnak a szerszámra tapadó
részecskék
csökkentéséről.
Ez az alkatrész minőségének jelentős javulását eredményezi –
kiváló termelékenység mellett.

Nagyobb energiahatékonyság
A szerszám megfelelő forgácsképzésre és a forgácskihordásra
történő kialakításának köszönhetően biztosított a folyamatos
vágás és a forgácseltávozás.
A szerszám nyugodtabban dolgozik és kevesebb energiát
igényel az adott leválasztott mennyiséghez.

Stabilizált vágóélek sarok-védőrádiusszal
A mikrogeometria lehetővé teszi a vágóélek stabilizálását.
Ezáltal megelőzhető az élek ellenőrizetlen kitörése.
A kialakított sarok-védőrádiusz ezen kívül megnövelt
stabilitást biztosít.
A hagyományos alumínium szerszámokkal szemben
jelentős növekedést sikerült elérni a folyamatbiztonság
és az élettartam területén is.

A termelékenység növelése
Felület
percenként
[cm2/min]
+ 45%

1400
1200
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800
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Ra 0.25µm

400
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1. versenytárs

2. versenytárs

Multicut XA

A Multicut XA magas termelékenység mellett is a munkadarab rendkívül
jó felületi minőségével tűnik ki.

A folyamatbiztonság új dimenziója
Nehéz megmunkálási körülmények között csökken a
folyamatbiztonság. Az anyag, a környezet vagy a stratégia
ismert állapotától való legkisebb eltérések is előidézhetik a
finomsimítás során jelentkező tipikus vibrációkat.
Drága alkatrészek esetében ez katasztrófát jelent.

Integrált alkatrész

Multicut XA adatok
Multicut XA Ø 12

15590.501 (3xD)

Megmunkálás

Finomsimítás

Anyag

AlMgSi1 / EN AW-6082

vc vágási sebesség

700 m/min

fz előtolás

0.03 mm

n fordulatszám

18570 min-1

vf előtolási sebesség

3342 mm/min

ap (axiális fogás)

36 mm (3xD)

ae (radiális fogás)

0.3 mm

Hűtő-kenő folyadék

8-%-os emulzió

Vibrációk
Finomsimítás filigrán integrált alkatrészekben magas
vágási sebességek
mellett, melyek
magas frekvenciákat, és ezáltal
enyhe vibrációkat
idézhetnek elő.
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Vibráció nélkül
A Multicut XA
képes a legnehezebb körülmények
között is vibrációmentes simítást
biztosítani.
Ahogy az a FRAISA
termékeinél megszokott, minden
szerszámhoz
mellékeljük a folyamatbiztonságot
garantáló alkalmazási adatokat.

Rendkívüli szerszámmerevség

A nagy szerszámkeménység előnyei

A simítómaró technológiai újdonságainak egyike a rendkívüli
szerszámmerevség is.
Ez előfeltétele, hogy képes legyen felvenni az alumínium
anyagok simításánál jelentkező nagy vágási sebességeket.
A rendkívül erős, de ugyanakkor lágyan vágó vágóélekkel
kombinálva a legnagyobb terheléseket is elviselő
Multicut XA rendkívüli innovációt jelent.

• K
 isebb szerszámelhajlás, ezáltal jobb munkadarabminőség
• N
 agyobb mechanikus terhelések felvétele, ezáltal
nagyobb időszakasz-volumen
• K
 evesebb vibráció, ezáltal hosszabb élettartam és
alacsonyabb zajterhelés

Egyenetlen élosztás változó spirálszöggel
A nagy fordulatszámok mellett jellemző rezgési tendencia
csökkentése érdekében a szerszám változó spirálszögű és az
élek egyenetlen osztásúak. Ezen speciális kombináció segítségével lágyabb vágás, a munkadarabon pedig a lehető legjobb
felületi minőség érhető el.
A vibrációcsökkentés révén az orsó terhelése is csökken,
valamint megszűnnek a kellemetlen vibrációs zajok.

A Multicut XA koncepciója növeli a folyamatbiztonságot és a megismételhetőséget
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• Robusztus szerszám kellő tartalékkal a folyamat-ingadozásokhoz
• Folyamatbiztos és alacsony rezgésű a legrosszabb feltételek mellett is
• Polírozott funkcionális felületek és sarok-védőrádiusz a vágóélek erősítéséhez
• Strapabíró keményfém-szubsztrátum a legnagyobb kopásellenálláshoz
• Nagyteljesítményű Celero-bevonat alumínium anyagokhoz
• Nagy kiegyensúlyozottság a lehető legjobb felületi minőségért

Kérdés esetén egyszerűen küldjön egy
e-mailt a mail.ch@fraisa.com címre.
Vagy keresse fel közvetlenül helyi értékesítési
tanácsadónkat.

Kihez fordulhatok a
termékkel kapcsolatosan?

A FRAISA alkalmazástechnikai szakértői
szívesen adnak tanácsot.
Részletes információkat a fraisa.com oldalon talál.

Alkalmazástechnika

A vágóélek nagy száma miatt a Fraisa javasolja a simítómaró lehetőleg nagy előtolási sebességek mellett
való használatát. Ennek célja a termelékenység növelése és a teljes megmunkálási költség csökkentése.
Néhány további útmutatás betartása mellett a Multicut XA koncepció teljes mértékben megmutathatja
tudását.

Alkalmazástechnikai útmutatások alumínium anyagok simító megmunkálása során
Radiális ütés

[8]

Ügyeljen a jó radiális ütésre (kb. < 0,015 mm) és használjon jó
minőségű tokmányt.

A szerszám megfelelő befogása növeli annak élettartamát és
a lehető legjobb felületi minőségeket eredményezi.
Hűtő kenés
A hűtő kenés egyike a folyamatot befolyásoló legfontosabb
tényezőknek! Mivel az alumínium megmunkálása során
leginkább a kenés a fontos, az emulzió koncentrációja 6–10%
között legyen.
A vágásra irányuló ideális beállítás növeli az élettartamot és a
folyamatbiztonságot.
Stabilitás/Vibrációk

Vágási adatok
A fogankénti előtolás a legjelentősebb befolyásoló paraméter
a simítási folyamatban, ezért azt a munkadarab elérni kívánt
felületi minőségével összhangban nem szabad túl magasra
beállítani.

A folyamat indításakor ezért vegye alapul a katalógusban
vagy a ToolExpert-ben szereplő adatokat.
Forgácsolási stratégia
A Multicut XA alkalmas mind finomsimításhoz, mind pedig
elősimításhoz. A szerszámgeometria úgy került kialakításra,
hogy mindkét stratégia mellett elérhető legyen a lehető legjobb
termelékenység.
A szerszám nagy fogások esetén is nyugodt futásával tűnik ki.
A szerszám ezirányú maximális teljesítménye mindig a lehető
legjobb felületi minőségek elérését biztosítja.

A kiemelkedő szerszámmerevség megakadályozza a túl nagy
elhajlást. Ezáltal simításkor teljes mértékben kihasználható az
L/D-arány.
A Multicut XA koncepció nagy fordulatszámok mellett is
megakadályozza a vibráció keletkezését a simítási folyamat
során.

A lehetőleg állandó terhelési viszonyok elérése céljából
érdemes kicsivel több időt fektetni a tiszta programozásba.
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FRAISA Hungária Kft.
Vásárhelyi P. u. 3 I HU-3950 Sárospatak I
Tél.: +36 47 511 217 I Fax: +36 47 511 215 I
info@fraisa.hu I fraisa.com I
Megtalál bennünket az alábbi oldalakon is:
facebook.com/fraisagroup
youtube.com/fraisagroup
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Az e-üzletünk
leggyorsabb elérési
módja itt. található.
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A FRAISA csoporttal
kapcsolatos további
információkat itt talál.

