
Turbocompressor
Carcaça do exaustor



Torneamento – o poder da refrigeração
O aumento da pressão de refrigeração tem um efeito positivo tanto na quebra de cavacos 
quanto na vida útil da ferramenta. O CoroTurn® HP foi desenvolvido com olhais fixos para 
possibilitar a alta precisão de refrigeração na aresta de corte da pastilha – uma rota direta para 
uma excelente quebra de cavacos, segurança do processo e alta produtividade.
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Classe: GC1010 SF

Ao aplicar pressão de refrigeração de 100 bars, 
a vida útil da ferramenta aumentou sete vezes na 
operação de acabamento.

Comparação da vida útil da ferramenta, 
operação de acabamento

Material: Aço inoxidável austenítico

(CMC 20.11, M2.0.C.AQ)

Pastilha: CNMG 120418 

100 bars
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15 bars
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Tempo em corte (min)

Desgaste (VB) 

Desafios de usinagem
O material da carcaça de exaustão do turbocompressor deve 
suportar temperaturas que variam de 850°C a mais de 1300°C 
(1562°F–2372°F). Por isso, o aço inoxidável e o ferro fundido 
são comumente utilizados. 

Geralmente, a usinagem de materiais abrasivos é caracterizada 
pela vida útil extremamente curta e não uniforme da pastilha, 
bem como um desgaste irregular. Devido a esses desafios 
comuns, atender à especificação de tolerância da peça pode 
ser difícil e traz exigências extremamente elevadas quanto ao 
desempenho da ferramenta de corte.

A Sandvik Coromant oferece soluções para usinagem da car-
caça de exaustão do turbocompressor, incluindo ferramentas 
standard e soluções especiais, bem como conhecimento da 
aplicação para atender 
às suas necessida-
des específicas. Dois 
aspectos importantes 
para ajudar em uma 
usinagem bem-suce-
dida são a usinagem 
com refrigeração de 
alta pressão e o uso 
da nossa nova fresa 
dedicada.



Pequenos detalhes da fresa M612 para faceamento:

• Pastilha com 12 arestas de corte

• Melhor estabilidade e facilidade de indexação da pastilha com o 
novo desenho do calço

• Desgaste reduzido no tip seat

• Alta taxa de remoção de metal

• A ação de corte suave reduz o consumo de potência e elimina 
vibrações

• Acesso para refrigeração pelo corpo da fresa

• Fácil de fixar (fixação por parafuso)

• Sistema de prevenção da rotação

• Custo reduzido por peça 

• Alta precisão e repetibilidade

A CoroMill 490 é uma das nossas soluções 
standard versáteis que funcionam muito bem 
para aplicações de acabamento.

O projeto patenteado 
do calço evita defor-
mações no tip seat que 
normalmente ocorrem devido a 
processos de corte difíceis. Isto causa 
alta repetibilidade, alta produtividade e 
vida útil mais longa da ferramenta.

Saiba mais
A fresa M612 é um dos nossos produtos desenvolvido exclusivamente para 
carcaças de exaustão de turbocompressor em aço inoxidável. Entre em 
contato conosco para ajudá-lo a desenvolver sua solução personalizada, ou 
para saber mais sobre nossa ampla gama de opções standard disponíveis.

Para mais informações sobre usinagem automotiva, acesse: 
www.sandvik.coromant.com/automotive

Pré-furação com CoroDrill® 460 e rosqueamento 
com machos CoroTap™ 300 

O principal desafio em operações de desbaste da carcaça de exaustão do turbo 
são as altíssimas temperaturas. Adicione isso ao perfil complexo do componente 
de paredes finas e a fixação insatisfatória, tornando a operação muito propensa a 
vibrações. 

A fresa M612 foi desenvolvida exclusivamente para a usinagem de carcaças de 
exaustão de turbos em aço inoxidável. A geometria positiva e a qualidade da aresta 
garantem um desempenho confiável e uma maior quantidade de peças por pastilha.

Desenvolvido para 
carcaças de exaustão
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Caso do cliente
Faceamento de carcaças de exaustão de turbocompressor com a fresa M612 
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Características da peça: Carcaça de exaustão do turbocompressor

Material: Aço inoxidável (CMC 20.11, M2.0.C.AQ)

Operação Faceamento em desbaste

Classe: GC4240

Dados de corte Sandvik Coromant Concorrente

n rot/min 273 212

vc m/min (pés/min) 90 (295) 70 (230)

fz mm (pol.) 0,18 (0,007) 0,13 (0,005)

ap mm (pol.) 2,5 (0,098) 2,5 (0,098)

Vida útil da ferramenta (número de peças) 22 18

Vida útil da ferramenta, m (pés) 7,13 (23,4) 5,83 (19,1)

Tempo de usinagem por peça (s) 40,8 55,8

Resultado:
Ao utilizar a fresa M612, o tempo de usinagem por peça foi reduzido em 27%. Vida útil da 
ferramenta em metros (pés) aumentada em até 22%.

27% 
Tempo de usinagem reduzido


