
Bolsão de assento de válvula

Solução para componentes da indústria

Petróleo e gás



POR POR

Torne possível
Não há dúvidas de que o bolsão de assento de válvula é algo  desafiador de usinar. 
Os desafios como o diâmetro do furo de vazão estreito, a tendência às vibrações e os 
longos balanços nos incentivaram a desenvolver uma ferramenta com alcance radial 
ampliado que pode fazer o trabalho de modo correto. Com adaptadores elípticos Silent 
Tools™ , projetados para alcançar assentos profundos, combinados com as cabeças 
de corte CoroTurn® SL de estrutura leve, você tem uma solução de ferramenta estável 
para a usinagem de características como o bolsão de assento de válvula.

Mantenha a luz verde acesa

Com as cabeças de corte CoroTurn® 
SL otimizadas, você poderá usinar 
o local exato que deseja alcançar 
graças ao comprimento radial 
prolongado. O sistema modular 
CoroTurn® SL permite trocas rápidas 
e fáceis das cabeças de corte para 
assegurar que a luz verde esteja 
sempre acesa em sua produção.

Cabeças de corte CoroTurn® SL otimizadas 
com uma estrutura leve para minimizar 

as vibrações e obter maior 
alcance.



CDX

POR POR

Sucesso calculado

Alcance as tolerâncias desejadas com precisão ao utilizar a calculadora 
de três passos da Sandvik Coromant. Insira suas medidas e você estará 
no caminho para o sucesso calculado!

O formato elíptico dos adaptadores é otimizado para alcançar 
o bolsão de assento. As cabeças de corte otimizadas 
propiciam a capacidade para alcançar a profundidade máxima 
de corte (CDX).

Esse adaptador foi otimizado para aumentar a estabilidade da 
usinagem com um formato elíptico e uma base mais espessa na 
parte posterior.

Dicas! 

Os porta-ferramentas Coromant Capto® 
propiciam um processo de usinagem 
altamente estável e preciso. 

Soluções standard e personalizadas

Esses adaptadores elípticos fazem parte do programa Silent Tools™ standard que abrange uma 
ampla gama de soluções. Isso significa que o prazo de entrega é de 24h. Se você precisar de uma 
ferramenta que não esteja no programa, não deixe de entrar em contato com seu representante 
local para solicitar uma solução personalizada que atenda suas necessidades.

Veja mais informações sobre nossos adaptadores 
antivibratórios em

 www.sandvik.coromant.com/silenttools



1.

2.

3.

Método: Operação de torneamento

Torneamento reverso, cabeças de corte CoroTurn® SL 25 mm

Adaptador elíptico Silent Tools™ com Coromant Capto® C6

Parâme-
tros

CCMT09T308-MM 2025 CCGX 09T304-AL 1105 CCGX 09T304-AL 1105

Desbaste Acabamento Acabamento

vc 21 m/min (70 pés/min) 27 m/min (90 pés/min) 27 m/min (90 pés/min)

fn 0,2 mm/rot. (0,008 pol./rot.) 0,06 mm/rot. (0,0025 pol./rot.) 0,02 mm/rot. (0,0008 pol./rot.)

ap 1,5 mm (0,06 pol.) 0,1 mm (0,004 pol.) 0,1 mm (0,004 pol.)

- Acabamento superficial Acabamento superficial

Ra 0,5 (<22 cla) Ra 0,2 (9 cla)
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1. Desbaste

2. Acabamento

3. Acabamento

Desempenho em Inconel 625 revestido

Acabamento superficial superior 
não é mais apenas um sonho, é uma 
realidade! 


