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HRSA İŞLEMEK İÇİN DSAS MATKAP UÇLARI
Bu özel amaçlı matkaplar, orijinal özellikler ile HRSA 
malzemelerin delinmesi için tasarlanmıştır. Piyasaya 
sürülmeden önce birbirinden farklı önemli performans 
elde edebilecek hedefler belirlendi.  Bu hedeflerden 
en önemlileri takım ömrü ve güvenirlilikdir. Bu hedefe 
ulaşmak için, DSAS matkapların geometrisine, altyapısına 
ve kaplamasına birtakım özellikler eklendi.

Optimum Kesme Kenarı Tasarımı
HRSA malzemelerin işlenmesinde gerekli tokluğun 
yanında dengeli bir kesme yükü dağılımı sağlayan ince 
ve güvenilir düz tip kesme kenarı kullanılmıştır. Matkabın 
bu geometrisi ile birlikte özel kenar honlaması, kenar 
ufalanmasına karşı yüksek direnç sağlar, talaşların 
etkili bir şekilde kırılmasını ve helis oluklarında 
sıkışmamasını, kolay atılmasını sağlar. Ek olarak, 
titanyumun işlenmesinde keskin kenar geometrisinin 
geleneksel matkap uçlarına göre daha düşük bir baskı 
kuvveti oluşturduğu tespit edilmiştir.

Özel zırh
Zırh geleneksel matkaplarda kullanılandan daha ince hale 
getirildi. Bu inceltme, kesme yüklerinin azaltılmasına 
ve delik çeperi yüzeyinde çok daha düşük seviyede 
işleme sonrası sertlik oluşmasına yardımcı olur. Inconel 
718’i delerken, delik daireselliği ve delik ceperi yüzey 
pürüzlülüğü, geleneksel ürünlere kıyasla daha yüksek 
bulunmuştur.

İçten Soğutma
Kesilmesi zor malzemeler için matkapların esas 
özelliği, kesme kenarına yeterli miktarda soğutma 
sıvısı sağlamasıdır. Tüm DSAS matkaplarda bulunan 
içten soğutma deliği özelliği, kesme kenarında gerekli 
soğutma ve yağlamayı sağlar. Ayrıca, yeterli miktarda 
soğutma sıvısı sağlaması da talaş tahliyesine büyük 
ölçüde yardımcı olmaktadır.

Altyapı ve Kaplama
Tüm gelişmiş geometrik özellikleri tamamlamak için 
yepyeni bir karbür kalite markası DP9020, DSAS serisinin 
genel performansını ve güvenilirliğini optimumlaştırmak 
için geliştirilmiştir. Sertlik ve tokluk dengesi olan bir alt 
yapı geliştirildi ve alt yapının doğal kırılma direncine 
aşınma direnci sağlamak için uygun bir PVD kaplama 
eklendi.

DSAS serisi sadece performans değil, aynı zamanda 
toplam delme için delik hassasiyeti paketi, düşürülmüş 
işleme sonrası oluşan yüzey sertliği ve yüzey 
pürüzlülüğü, tüm önemli proses güvenilirliğinin yanı 
sıra tekrarlanabilirlik sunar. Matkaplar Ø3 - Ø12 mm 
arasında değişen 64 farklı ebatta mevcuttur.

ÖZEL INCE ZIRH

ÖZEL HONLAMA ILE DÜZ KESME KENARI


