Transmissão automotiva
Soluções de usinagem

O futuro da transmissão automotiva
O desafio do clima e do uso de energia exige motores mais leves, com maior eficiência energética e menor
consumo de material, menos sucata e o mínimo de emissões de dióxido de carbono.
Enquanto o número de carros elétricos, especialmente os híbridos, aumenta continuamente, todos os tipos de
veículos ainda terão caixas de câmbio por um tempo indefinido. Porém, elas serão um pouco mais complexas,
desde o projeto e planejamento de produção até a fabricação e desempenho.
Com 75 anos de estreita parceria com fabricantes de automóveis em todo o mundo, a Sandvik Coromant
desenvolveu soluções em conjunto com a indústria. Conhecemos os desafios e trabalhamos em estreita
colaboração com os fabricantes de máquinas-ferramenta, montadoras e universidades em todo o mundo para
fornecer ferramentas e conhecimento detalhado da aplicação para a maioria das peças em todos os tipos de
veículos automotivos - desde motocicletas até caminhões pesados.

Torneamento
CoroTurn® Prime e PrimeTurning™ - a maior inovação em torneamento jamais realizada
E se você pudesse tornear para trás... com um pequeno ângulo de folga entre a aresta de corte e a direção de
avanço, permitindo um aumento significativo na faixa de avanço e no rendimento. Agora você pode.
O CoroTurn® Prime promete melhora da produtividade em mais de 50%, melhor utilização da máquina e vida útil
da ferramenta substancialmente maior.

• PrimeTurning™ é um novo método que permite tornear em todas as direções de forma muito mais eficiente
e produtiva se comparada com o torneamento convencional
• CoroTurn® Prime consiste em duas ferramentas de torneamento inovadoras para o método PrimeTurning™
que consegue as mais altas taxas de remoção de metal e uma produtividade extraordinária
• Gerador de código PrimeTurning™ fornece códigos de programação e técnicas para ajustar as variáveis
e os parâmetros adequados

Tipo A

Tipo B

Acabamento
superficial excepcional
A inteligência das oito arestas
CoroTurn® 300 oferece torneamento efetivo e de alta
qualidade para operações intermediárias a operações
de acabamento em centros de torneamento e
máquinas multitarefa.
Oito arestas efetivas com excelente transferência
de calor proporcionam desempenho e desgaste
previsíveis.

Inveio™ é uma verdadeira revolução técnica,
proporcionando previsibilidade para o torneamento
e vida útil longa da ferramenta, juntamente com alta
resistência mecânica e excelente resistência ao
desgaste. Com o GC4335 disponível, agora existe
uma cadeia completa de classes para uma fabricação
produtiva de peças de transmissão.

CoroTurn 300 possui refrigeração de precisão superior para quebra de
cavacos e qualidade superficial, e refrigeração inferior para controle da
temperatura e vida útil da ferramenta longa e previsível.
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Fresamento de engrenagens e estrias
Fresamento de estrias rápido e fácil
 fresa CoroMill® 171.4 para módulos pequenos é facilmente aplicada em centros de usinagem,
A
máquinas multitarefas e centros de torneamento, tornando possível a usinagem de peças
completas em um único set up.
CoroMill® 172 é outra fresa de disco produtiva que permite a usinagem de toda a peça em máquinas
flexíveis não dedicadas, como máquinas multitarefas, centros de usinagem, além de máquinas para
fresamento de engrenagens (hobbing).

• Use CoroMill® 171.4 para a faixa de módulo 0,8–4
• … e CoroMill® 172 para a faixa de módulo 3–10

InvoMilling™ para a usinagem produtiva de lotes pequenos
InvoMilling™ é ideal para usinar lotes pequenos e quando o tempo curto de fabricação for uma prioridade.
O conceito inclui ferramentas de usinagem e um gerador de programa CNC com base em algorítmos InvoMilling.

Benefícios:
• Combinação de softaware e ferramenta de fácil utilização
• Usinagem flexível de engrenagens com um só set up, do blank à engrenagem finalizada
• Usinagem de engrenagens com ferramentas standard – entrega rápida
• Tempo de fabricação reduzido

InvoMilling é uma excelente escolha se você deseja
utilizar um conjunto de ferramentas para diversos
perfis de engrenagem.

Power skiving para produtividade flexível
Power skiving é um processo de corte contínuo muito mais rápido que o
shaping e mais flexível que o brochamento e o fresamento com caracol
(hobbing). Esse método permite a usinagem próxima de cantos a 90 graus,
propiciando maior liberdade no desenho das peças.

CoroMill® 178

Power skiving é usado para fabricação em massa, produtiva, de dentes de
engrenagens e estrias. Com o power skiving, toda a peça pode ser usinada
em máquinas universais com 5 eixos em um único set up.

CoroMill® 178

Benefícios do power skiving
• Alta produtividade e flexibilidade
• O tempo de ciclo é consideravelmente reduzido se comparado
aos métodos convencionais de usinagem, como brochamento, shaping e hobbing (fresamento com caracol)
• Usine toda a peça em um único set up com
máquinas universais com 5 eixos
• Processo de usinagem previsível
• Também é eficiente em condições sem refrigeração
CoroMill® 179

CoroMill® 180

Torneamento de peças duras
Produtividade por avanço com as novas geometrias para pastilhas CoroCut® 1-2
Por fim, a demanda por alta precisão dimensional e qualidade superficial agora é compatível com altas faixas
de avanço.

• Abordagem de baixo ângulo de posição com Wiper otimizada para torneamento com altos avanços em
peças duras e vida útil longa da ferramenta
• Funciona com faixas de avanço maiores que as geometrias Wiper usuais e ainda assim atinge menores
tolerâncias de acabamento superficial
• Econômico e flexível – podem ser utilizadas em tornos tradicionais com porta-ferramentas standard

A nova geometria – XB da pastilha CoroCut® 1-2 permite taxas de avanço muito altas tanto no torneamento
longitudinal quanto no faceamento, sem comprometer as exigências de acabamento superficial e tolerância
dimensional.

Produtividade por velocidade com as novas classes de pastilha de CBN
As classes de pastilha CB7105 e CB7115 foram desenvolvidas para altas velocidades de
corte e materiais endurecidos por indução e cementação. Escolha a estratégia de um ou dois
cortes, dependendo da exigência de acabamento superficial. As classes são revestidas com
TiN para melhor detecção de desgaste e qualidade superficial e para proporcionar uma vida
útil da ferramenta maior e estável.

•

CB7105 para cortes contínuos

•

CB7115 para cortes com interrupções leves

Seleção de geometria para melhor produtividade
A constante luta pelo aumento da produtividade, combinada com
um desempenho estável e previsível, impulsiona continuamente a
equipe de P&D da Sandvik Coromant a desafiar o status quo.

Dependendo da máquina e da estabilidade do set up, uma lista de três níveis de
produtividade está disponível:

• Raio standard para máxima versatilidade
• Geometria Wiper para melhor acabamento superficial ou maior avanço na maioria das condições
• Geometria Xcel para maior produtividade em condições estáveis
• Pastilha CoroCut® 1-2 –XB para tolerâncias estreitas de
acabamento superficial e alta produtividade em condições estáveis

Selecione a geometria que se adequa à sua operação
Os conceitos de torneamento de peças duras da Sandvik Coromant estão
disponíveis em diferentes versões. Selecione a melhor alternativa, dependendo
da sua situação específica.

Raio standard

para máxima versatilidade.

Wiper

para melhor acabamento superficial ou maior avanço na maioria
das condições.

Xcel

para alta produtividade em
condições estáveis.

Pastilha CoroCut® 1-2
com geometria -XB
para avanço máximo.

Impulsionador de produtividade
Um cliente automotivo inicialmente tinha um tempo de ciclo de 22 segundos e uma vida útil da ferramenta
de 95 peças.
Ao implementar o PrimeTurning™ tanto a velocidade quanto o avanço puderam ser aumentados
substancialmente, reduzindo o tempo de ciclo para apenas nove segundos.
O tempo de ciclo reduzido proporcionou ao cliente um aumento de 244% na produtividade.
Adicionalmente, a vida útil da ferramenta dobrou, das 95 peças iniciais para 190.

Concorrente
pastilha

CoroTurn® Prime
Tipo B

Tempo de ciclo
(22 seg.)

Tempo de ciclo
(9 seg.)

244%

Produtividade
mais alta
Vida útil da ferramenta
(Nº de peças)

Vida útil da ferramenta
(Nº de peças)

95

190
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