
Usinagem produtiva de válvulas 
para o setor de petróleo e gás

Características críticas

Furo de cavidade

Assento de válvula

Canais de vedação

Furos para parafuso

Furos roscados para parafuso

Canais no anel de vedação, assento de válvulas, furos para parafusos e em cavidades são as características mais comuns 
nos corpos das válvulas, nos blocos das válvulas e extremidades para fluidos, que  são geralmente feitos em materiais 
difíceis de usinar como aços inoxidáveis duplex, Inconel sólido ou de materiais revestidos de Inconel. Melhore seu processo 
de usinagem com essas soluções pioneiras que reduzem o custo por peça e melhoram a utilização da máquina.

Principais soluções

CoroBore® BR30

CoroTurn® e Silent Tools™

Sistema SpiroGrooving™

CoroDrill® e CoroTap™

Benefícios

Maior rendimento e quebra de cavacos aprimorada

Estabilidade em acabamento superficial e tolerância

Maior rendimento, operações reduzidas, qualidade 

Qualidade estável do furo e da rosca

Furos para parafuso

Furo em cavidade

Bolsão do assento

Canais de vedação
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CoroBore® BR30

O CoroBore® BR30 foi desenvolvido com um número otimizado de arestas de corte e utiliza uma  
solução de cápsulas para ajustar o diâmetro até 10 milímetros (0,394 pol.). 

•	 Processo de usinagem seguro

•	 Vida útil previsível da ferramenta

•	 Controle de cavacos

Bolsão de assento de válvula
Acessibilidade,	fixação	e	longos	balanços	são	os	principais	desafios	para	usinar	bolsões	do	assento	de	válvula.	 
Use um adaptador Silent Tools™ eliptíco e as cabeças de corte CoroTurn® SL para evitar vibrações. 

Furos para parafuso
Há três tipos básicos de furos para parafusos:

•	 Furos passantes não roscados para parafusos com porcas

•	 Furos passantes roscados

•	 Furos cegos roscados

Algumas vezes, os furos para parafusos também são desenhados com rebaixos ou chanfros. Dependendo do tipo  
e da demanda de tolerância, escolha uma broca intercambiável altamente produtiva como a CoroDrill® 880 ou  
a CoroDrill® 870, ou uma solução para rosqueamento  com CoroTap™ 300.

Canais de vedação
Para	canais	no	anel	de	vedação,	a	soluçãoSpiroGrooving™	é	a	mais	eficiente.	Com	o	CoroBore®	XL	altamente	produtivo,	
disponível	em	pronta	entrega,	e	um	software	específico,	você	poderá	produzir	canais	com	tolerâncias	estreitas	 
e	o	acabamento	superficial	necessário.	

Furo em cavidade

O	acabamento	superficial	do	furo	da	cavidade	deve	ser	Ra=1,6μm	(62,99	μpol.).	Por	

causa dos cortes interrompidos e dos longos balanços, o furo em cavidade é difícil 

de usinar. O processo inseguro de usinagem junto com a vida útil da ferramenta 

curta e imprevisível são obstáculos comuns. 

As soluções da Sandvik Coromant incluem:
Desbaste de aços sólidos:

•	 Interpolação helicoidal usando conceito de fresamento com alto avanço 
CoroMill® 419 

Semiacabamento de materiais revestidos:

•	 Mandrilamento com CoroBore® BR30 – solução multiarestas.  
A quantidade de arestas de corte depende do tamanho da cavidade.

Acabamento de materiais revestidos:

•	 Mandrilamento	de	precisão	com	CoroBore®	826


