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VQT6UR - NOWE 6-OSTRZOWE FREZY 
TRZPIENIOWE BARYŁKOWE O STOŻKOWEJ 
GEOMETRII
Najnowsza seria frezów trzpieniowych VQ produkcji Mitsubishi 
Materials wzbogaciła się o innowacyjny 6-ostrzowy typ  
o stożkowej geometrii. Jest on przeznaczony szczególnie  
do wysokowydajnej obróbki wykańczającej łopatek ze stopów 
tytanu oraz do frezowania innych materiałów - od stali 
konstrukcyjnych po stopy aluminium.

Wydajniejsza obróbka w porównaniu ze standardowymi 
frezami kulistymi jest możliwa dzięki stożkowej geometrii 
powierzchni bocznej, łagodnie przechodzącej w kuliste czoło. 
Większy promień zaokrąglenia powierzchni bocznej pozwala 
na zwiększenie głębokości skrawania (ap), tym samym znaczne 
zmniejszenie ilości przejść niezbędnych do obrobienia detalu 
o danej powierzchni. Poza tym powoduje on zwiększenie 
wydajności obróbki wykańczającej powierzchnię . Geometria 
z 6 ostrzami pozwala także na zwiększenie posuwu, co daje 
dodatkowe oszczędności czasu obróbki.

W porównaniu z frezami kulistymi, znacznie większa 
powierzchnia kontaktu freza baryłkowego stożkowego  
z przedmiotem obrabianym mogłaby powodować powstanie 
drgań i wykruszeń, ale obawy te wyeliminowano przez 
zastosowanie nieregularnej podziałki ostrzy. Dokładność 
promienia czoła (RE1) i części baryłkowej (RE2) wynosząca 
±0.01 mm, to także kluczowy czynnik pozwalający  
na utrzymanie jednakowej dokładności geometrycznej 
gotowego detalu. Ponadto, liczbę ostrzy na czole zmniejszono  
z 6 do 3, aby zwiększyć szerokość rowków wiórowych  
i poprawić ewakuację wióra.  Taka geometria czoła jest idealna  
do frezowania kształtu stopy łopatki.

Powłoka
Pełnowęglikowe frezy trzpieniowe VQ posiadają nowo 
opracowaną powłokę (Al, Cr)N bazującą na powłoce 
MIRACLE SIGMA, zapewniającą znacznie wyższą odporność  
na ścieranie. Specjalnie wykonana gładka powłoka poprawiła 
jakość obrabianej powierzchni, zmniejszyła opory skrawania 
oraz zwiększyła efektywność usuwania wióra. Dzięki 
najwyższej odporności nowej powłoki na wysokie temperatury  
i na utlenianie oraz niskiemu współczynnikowi tarcia, 
frezy te zapewniają wysoką wydajność obróbki i mniejsze 
zużycie nawet w trudnych warunkach obróbki materiałów 
trudnoobrabialnych.

Średnice frezów VQT6UR
Dostępne są cztery średnice: Ø8, dwie Ø10 i Ø12. Promienie 
czoła kulistego (RE1) wynoszą odpowiednio: 2 mm, 2 mm,  
3 mm i 4 mm, a promienie zaokrąglenia powierzchni bocznej 
(RE2): 75 mm, 85 mm, 75 mm i 100mm.

WIĘKSZA AP REDUKUJE 
LICZBĘ PRZEJŚĆ FREZU

PROMIEŃ ZAOKRĄGLENIA 
POWIERZCHNI BOCZNEJ

PROMIEŃ CZOŁA KULISTEGO

POWIERZCHNIA  
CZOŁOWA Z 3 OSTRZAMI 
SKRAWAJĄCYMI

Frez trzpieniowy kulisty VQT6


