
Silent ToolsTM

Produtividade com ferramentas mais delgadas



Redução das  
vibrações em foco

As operações com tendência à vibração representam uma ameaça 
constante à uma usinagem produtiva e segura, especialmente quando 
se trabalha com longos balanços ou cavidades profundas. Reduzir os 
parâmetros do processo como profundidade de corte, velocidade ou 
avanço é um aspecto a considerar, mas é bem provável que afetará a 
produtividade negativamente.

Uma solução mais produtiva é usar as Silent Tools™. As ferramentas 
Silent Tools são uma gama exclusiva de adaptadores para torneamento, 
fresamento e mandrilamento, projetadas com um sistema antivibratório 
dentro do corpo da ferramenta para minimizar as vibrações. 

Para peças que requerem montagens de ferramentas mais delgadas, as 
Silent Tools podem ser a única escolha para uma usinagem produtiva. 
Porém, as Silent Tools não são apenas um solucionador de problemas, 
elas também podem ser usadas como um poderoso impulsionador de 
produtividade quando trabalhar com balanços mais curtos. 

Aproveite o silêncio!



Dentro da ferramenta, há um sistema antivibratório pré-ajustado que 
consiste em uma massa pesada, apoiada por elementos de mola de 
borracha. Se surgirem vibrações, a energia cinética será absorvida  
pelo sistema antivibratório que reduzirá as vibrações e melhorará  
a produtividade significativamente.

Torneamento interno  
do mandril.

CoroTurn® SL com adaptador 
Silent Tools para torneamento.

Benefícios da Silent ToolsTM

• Processo mais seguro

• Melhor acabamento superficial

• Ganhos de produtividade

• Custo por peça reduzido

Alcance máximo com adaptadores 
elípticos Silent Tools.

Fresamento de cantos a 90 graus 
com CoroMill® 490.

Fresamento de titânio da viga de trem 
de pouso no setor aeroespacial com 
CoroMill® 390.

Diferença na vibração entre a ferramenta com 
mecanismo antivibratório e sem mecanismo 
antivibratório.



Torneamento seguro  
e produtivo

Rosqueamento estável para todas as necessidades

Adaptadores Silent Tools para torneamento
O torneamento interno é muito sensível à vibração. É fundamental 
selecionar a maior ferramenta possível e reduzir o balanço 
para obter a melhor estabilidade e precisão. Escolher o 
adaptador certo para o torneamento tem um grande impacto 
na economia de produção. Os adaptadores Silent Tools 
são ideais para operações de torneamento eficientes em 
balanços que variam de 4 a 14 vezes o diâmetro da barra e 
estão disponíveis em diâmetros de 16–250 mm (0,630–9,84 pol.) 
como soluções standard.

A cabeça de corte fácil de substituir e a interface robusta 
e estável tornam o sistema modular CoroTurn® SL uma 
interface padronizada para todos os adaptadores de barras 
antivibratórias Silent Tools. A combinação oferece excelente 
flexibilidade com uma grande quantidade de cabeças de corte 
adequadas para uma ampla gama de aplicações.

O CoroThread® 266 aborda todos os tipos possíveis de aplicações de rosqueamento 
interno e externo. Ele é desenhado com uma interface iLock para lidar com forças 
extremas impostas à pastilha nas operações de rosqueamento. A ferramenta garante 
excelente estabilidade da pastilha para precisão, acabamento superficial e consistência 
do produto excelentes. 

O CoroThread 266 propicia excelente estabilidade em longos balanços. Os adaptadores 
antivibratórios Silent Tools para mandrilamento específicos para rosqueamento podem 
resistir às altas forças de cortes radiais da usinagem interna e manter a precisão mesmo 
sob as mais difíceis condições de usinagem.

Silent ToolsTM para torneamento



Alcance exato com barras elípticas

O cliente estava enfrentando problemas de vibração e perda de 
produtividade durante a usinagem de uma carcaça de rolamento 
flangeada. O processo existente apresentava uma barra de aço e o 
furo precisava ser acabado em uma operação secundária.

Quando mudou para as Silent Tools, a produtividade aumentou significativamente. A vibração foi reduzida e o 
acabamento superficial melhorado, ao mesmo tempo em que se economizou um valioso tempo ao concluir o 
desbaste e o acabamento em uma única operação. Além disso, diversos protetores auriculares foram economizados.

Operação: Mandrilamento profundo em desbaste e acabamento

Material da peça: CMC 02.1, MC P2.2.Z.AN – Forjamento de aço liga 

Ferramenta: A570-3C D32-27 40 

Pastilha: TNMG 332-QM, classe GC4215

Os adaptadores elípticos Silent Tools™ são desenhados para alcance 
máximo em assentos profundos. Combinados com as cabeças de 
corte CoroTurn® SL com um desenho leve e comprimento radial 
ampliado, você tem uma ferramenta personalizada para usinar 
características difíceis como bolsões do assento de válvula. 

A ferramenta otimizada ajuda a superar os desafios como entradas 
estreitas e longos balanços para alcançar um processo de usinagem 
altamente estável.

Desempenho: Usinagem de um  
rolamento flangeado

Sandvik Coromant Concorrente

vc m/min (pés/min) Desbaste: 99 (325), acabamento: 152 (500) Desbaste: 67 (220)

fn mm/rot. (pol./rot.) Desbaste: 0,406 (0,016), acabamento: 0,559 (0,022) Desbaste: 0,356 (0,014)

apmm (pol.) 3,18 (0,125) 3,18 (0,125)

Resultados

Tempo economizado 15 min por peça

Aumento de produtividade, desbaste 132%

Aumento de produtividade,  
acabamento

160%

+132% 
Produtividade  
em desbaste

+160% 
Produtividade  

em acabamento
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Maximize a produtividade  
de sua fresa

Trabalhar com ferramentas rotativas diferencia do torneamento em que você tem uma barra 
de mandrilar em uma torre rígida de ferramentas. Porém, a maioria das considerações para 
operações bem sucedidas, como set-up da peça e estabilidade da máquina, é a mesma. 
Aproveite ao máximo sua operação de fresamento com Silent Tools.

Ao integrar a tecnologia Silent Tools às fresas de topo 
CoroMill 390 extremamente versáteis e extralongas, você 
pode estabilizar facilmente seu processo de usinagem 
enquanto mantém o acabamento superficial necessário  
e peças de alta qualidade. 

A combinação oferece produtividade incomparável 
com fresas de diâmetro pequeno em hastes menores e 
delgadas. Disponível para pastilhas tamanho 07 e 11 para 
minimizar a vibração e aumentar o resultado.

A CoroMill 390 abrange muitas aplicações, 
incluindo a abertura de bolsões e o fresamento 
de cantos a 90 graus. As fresas são ideais para 
usinagem em rampa e interpolação helicoidal.

A CoroMill® QD com Silent Tools propicia o alcance 
necessário e as vibrações podem ser evitadas com 
balanços até seis vezes o diâmetro da barra. Acres-
cente uma fresa com geometrias de pastilha de corte 
leve para uma solução ideal na redução de vibrações 
no fresamento de canais com longos balanços.

Use a CoroMill QD com Silent Tools para fresamento 
de canais internos ou externos de longo alcance ou 
para corte de tubos, carcaças e buchas.

Fresamento de canais sem vibração

CoroMill® 390 com mecanismo  
antivibratório integrado

Silent ToolsTM para fresamento



Os adaptadores Silent Tools são adequados para fresamento de cavidades e perfis em 
moldes profundos, turbinas Pelton, pás Francis e propulsores. Escolha entre a CoroMill® 216 
e a CoroMill® 316 Ball Nose, a CoroMill® 300 com pastilhas redondas, ou fresas CoroMill® 415 
para alto avanço com interface Coromant EH do lado da máquina.

Alta confiabilidade em grandes centros de usinagem com Coromant EH

Ganhos  
de produtividade:  

Pelo menos 50% para adaptadores 

menores e até 300% para adaptadores 

mais longos, comparado ao mesmo 

comprimento sem Silent Tools

Comprimentos de  

montagem da ferramenta:  

4 a 8×o diâmetro do corpo

Os adaptadores de fresamento Silent Tools tipo árvore estão disponíveis para 
uma grande quantidade de conceitos de corte e para uma ampla gama de 
aplicações, incluindo faceamento de longo alcance, fresamento lateral e de 
cantos a 90 graus profundos, além de fresamento de cavidades e canais e 
perfilamento.

Os adaptadores pequenos com fresas de diâmetro nominal são a primeira 
escolha para máxima rigidez e capacidade para fresas com diâmetros grandes.

Adaptadores de fresamento Silent Tools ™ tipo árvore



Mandrilamento flexível  
com longos balanços
O mandrilamento interno de furos com diâmetros grandes e profundos é uma operação 
com tendência particular à vibração, em especial na usinagem com longos balanços.  
Para evitar problemas relacionados à vibração como acabamento superficial insatisfatório, 
precisão insuficiente e alto desgaste da pastilha e da máquina-ferramenta, é necessária 
uma solução de ferramentas estável. 

A Sandvik Coromant oferece Silent Tools para mandrilamento em desbaste e acabamento. 
As ferramentas são desenhadas com interface robusta entre o braço e o adaptador 
antivibratório e os mesmos adaptadores e braços podem ser usados para mandrilamento 
de precisão e em desbaste. Isto oferece a você flexibilidade e modularidade exclusivas 
para montar os conjuntos de ferramenta desejados.

As ferramentas para mandrilamento de acabamento e em desbaste Silent Tools aumentam  
a produtividade e fornecem tolerâncias estreitas a partir de comprimentos 3–10 x o diâmetro 
do corpo. Quando usar Silent Tools, você tem a oportunidade de dobrar a profundidade de 
corte, enquanto mantém o mandrilamento produtivo com longos balanços. 

CoroBore® BR20 com tecnologia Silent Tools™ é parte da nova geração de ferramentas para 
mandrilamento em desbaste. Essa solução flexível mantém características como passo 
diferencial, olhais de refrigeração com alta precisão e a funcionalidade de mandrilamento 
escalonado. Além disso, deve ser combinada com pastilhas CoroBore® 111 específicas com 
quatro arestas. Junto com o CoroBore® 825 e o CoroBore® 826 para acabamento, essas 
soluções são ideais para furos com tolerância estreita e excelente acabamento superficial em 
diâmetros pequenos.

Para desbaste e acabamento em diâmetros grandes, até 1275 mm (50,197 pol.) no programa 
standard, o sistema CoroBore® XL versátil propicia uma solução otimizada, oferecendo 
excelente estabilidade e mandrilamento sem vibrações.

O CoroBore BR20 com tecnologia Silent Tools e o CoroBore 825 
para diâmetros pequenos até 167 mm (6,57 pol.).

Mandrilamento em desbaste e acabamento sem vibrações

Silent ToolsTM para mandrilamento

O CoroBore XL para grandes diâmetros, incluindo braços 
leves específicos que se ajustam a cassetes e cápsulas para 
mandrilamento em desbaste e de precisão existentes.



CoroBore® XL com adaptador Silent Tools 
antivibratório para mandrilar trens de pouso.

O cliente produz 200 a 250 peças por ano, mas tinha problemas para obter o acabamento superficial desejado sem 
vibrações. Antes da operação de acabamento, duas operações de desbaste eram realizadas e causavam um erro de 
concentricidade de 0,02. 

Ao mudar para as Silent Tools, o cliente se beneficiou economizando até 12,3 minutos por peça usinada. A eliminação da 
vibração, o bom acabamento superficial e a eliminação da dimensão cônica do furo foram resultados bem-vindos. O raio 
de 0,8 mm proporcionou melhores resultado que os 0,4 mm anteriores, devido à possibilidade de aumentar o avanço e a 
estabilidade.

Peça: Câmara com corte interrompido

Material da peça: Alumínio 6082, CMC 30.21

Operação: Acabamento

Máquina: Biglia Smart Turn B1200 L, HSK 63

Refrigeração: Emulsão

Desempenho: Acabamento de uma câmara

Sandvik Coromant Concorrente

Adaptador de interface da máquina C6-390.419-63 100

Ferramenta C6-R825C-FAG 307A, R825-AF23STUC1103 Montagem modular HSK 63

Diâmetro, mm 100 103

 Comprimento da ferramenta, mm 440 440

Pastilha TCGX 110308-AL H10

vc m/min (pés/min) 323–388 (1060–1273) 100 (328)

n, rpm 1000–1200 240

fn mm/rot. (pol./rot.) 0,15 (0,006) 0,15 (0,006)

apmm (pol.) 0,15 (0,006) 0,15 (0,006)

Resultados

Minutos por peça 3–2,73 15

Tempo economizado Aprox. 12 minutos por peça

+400% 
Economia de tempo por peça

C
as

o
 d

o
 c

lie
nt

e



A oferta standard Silent Tools™ para pronta entrega é uma boa 
plataforma para soluções otimizadas e alta produtividade, mas se 
você precisar de uma ferramenta personalizada, nossas soluções 
especiais são a resposta. Juntos, nossos especialistas examinam 
cuidadosamente sua aplicação e desenvolvem a melhor solução 
para seu processo. As barras de mandrilar antivibratórias especiais, 
geralmente, são cônicas, elípticas e/ou curvas com montagem 
adaptada à máquina. As barras com balanços até 14 x o diâmetro da 
barra (BD) estão disponíveis.

Peça ajuda ao seu representante Yellow Coat (Capa Amarela) para 
solicitar sua solução especial.

Silent Tools conectadas + ferramentas de corte permitem que você monitore 
a ferramenta e a operação de usinagem remotamente para otimizar seu 
processo. As ferramentas são equipadas com sensores incorporados ao 
adaptador e capacidade de distribuição de dados Bluetooth e são desenhados 
para aumentar o controle do processo e a segurança no torneamento interno 
com longos balanços.

Silent Tools™ + tecnologia antivibratória baseada em sensores

Ferramentas específicas 
para usinagem especializada

Ferramenta especial com tecnologia Silent Tools 
otimizada para torneamento interno.



A Sandvik Coromant oferece barras de mandrilar adaptadas à máquina 
com diâmetros que variam de 100–300 mm e adequadas para balanços até 
14×BD. As barras são equipadas com ATC na parte frontal para se adequar às 
diversas configurações da ferramenta e para minimizar o tempo de máquinas 
paradas. Elas possuem recurso de refrigeração interna com pressão de 
refrigeração até 350 bars (5076 PSI).

Barras de mandrilar antivibratórias Silent Tools™ avançadas  
adaptadas à máquina

Usinagem do eixo do motor a jato com Silent Tools especiais + barra de mandrilar com 120 mm de diâmetro, 
trabalhando com balanço de 16×BD.



Escritório central: 
AB Sandvik Coromant
SE-811 81 Sandviken, Suécia
E-mail: info.coromant@sandvik.com
www.sandvik.coromant.com

C-1040:166 pt-PT © AB Sandvik Coromant 2016

Sucesso calculado
A Sandvik Coromant oferece várias aplicações úteis para orientá-lo a ter máximo retorno 
sobre seu investimento. Use o CoroPlus® ToolGuide para obter recomendações rápidas e 
precisas de ferramentas e use as calculadores de produtividade para monitorar a economia 
e maximizar seus ganhos.

Um investimento em uma Silent ToolTM quase sempre tem um curto tempo de retorno, 
graças ao aumento da produtividade e a menor quantidade de refugo. Use as calculadoras 
Silent Tools para ajudá-lo a calcular o retorno do investimento (ROI) de suas ferramentas 
Silent Tools. Digitando poucas informações, você já verá o resultado e o tempo de retorno 
de um investimento em ferramentas Silent Tools, comparado com ferramentas sem 
mecanismo antivibratório. 

Insira suas medições e você estará no caminho para o sucesso calculado!

Encontre as calculadoras e outras informações úteis como um abrangente guia de 
aplicação em www.sandvik.coromant.com/silenttools


