
WIERTŁA MVX - NOWE ŁAMACZE WIÓRA I GATUNEK DO OBRÓBKI STALI  
HARTOWANYCH I ALUMINIUM
Nowoczesna myśl techniczna doprowadziła do rozwiązania 
typowych problemów związanych z wierceniem wiertłami 
składanymi. Problemy takie jak zapychanie się rowków 
wiórowych w przypadku wiercenia głębokich otworów, 
nierównomierne zużywanie płytki zewnętrznej  
i wewnętrznej, spowodowane różnymi prędkościami 
skrawania, powstawanie naprężeń oraz zużywanie 
się oprawki, zostały rozwiązane dzięki innowacyjnej 
konstrukcji wiertła.

Nowy łamacz wióra UH do stali hartowanych
i UN do aluminium
Istniejący asortyment płytek do wiercenia stali, 
stali nierdzewnych i żeliw został uzupełniony  
o 2 nowe łamacze oraz nowy gatunek materiału płytek.

Najnowszą technologię pokrywania PVD zastosowano 
w nowym gatunku DP8020 z wykorzystaniem trwałego 
podłoża węglikowego. Tak powstał odpowiedni gatunek 
płytki, w którym można zastosować nowy łamacz wióra 
UH. Płytki z tym łamaczem mają wzmocnioną krawędź 
skrawającą i są przeznaczone specjalnie do wiercenia 
stali hartowanych o twardości do 45 HRC.

Do obróbki aluminium są przeznaczone płytki 
niepokrywane w gatunku TF 15 z łamaczem UN. Łamacz 
UN z ostrą, szlifowaną krawędzią zapewnia doskonałą 
skuteczność usuwania wióra i zapobiega powstawaniu 
narostu.

Różne gatunki płytek zewnętrznych i wewnętrznych
W wiertłach składanych płytka zewnętrzna zużywa się szybciej 

niż wewnętrzna, ze względu na wyższą prędkość liniową. 
Płytka wewnętrzna powinna natomiast wykazywać większą 
stabilność i odporność na pękanie przy obróbce z mniejszą 
prędkością.  Rezultat ten osiągnięto dzięki wykorzystaniu 
płytki zewnętrznej pokrywanej metodą CVD, o większej 
odporności na ścieranie i płytki wewnętrznej z powłoką 
PVD, o większej odporności na pękanie i powstawanie 
narostu. Taka kombinacja zwiększa niezawodność 
wiertła, przy równoczesnym wydłużeniu jego żywotności  
i wydajności skrawania. 

Wymienne płytki z 4 krawędziami skrawającymi
Płytki SOMX można stosować jako płytki zewnętrzne 
i wewnętrzne. Mają one 4 krawędzie skrawające oraz 
specjalnie wyprofilowany falisty łamacz, umożliwiający lepszą 
kontrolę wióra. Dodatkowo, boczna krawędź skrawająca 
posiada geometrię typu wiper, zapewniającą doskonałą 
dokładność i gładkość powierzchni otworu. Podczas obróbki 
płytki stykają się w jednakowym stopniu z materiałem 
obrabianym, co ogranicza odkształcenia oprawki wiertła  
i zapewnia równomierną obróbkę.

Oprawka
Oprawka wiertła MVX posiada przelotowe kanały 
doprowadzenia chłodziwa i optymalnie zakrzywione rowki 
wiórowe, co daje większą grubość materiału w miejscu 
działania głównej siły skrawania. Ogranicza to ugięcie 
oprawki i umożliwia niezawodne wiercenie głębokich 
otworów o głębokości do 6 x D. Obróbka cieplna powierzchni 
oprawki dodatkowo zabezpiecza ją przed zużyciem ściernym 
wskutek odprowadzania wióra. Dostępne wymiary:
Ø17 mm - Ø43 mm dla L/D = 2, 3, 4, 5 i 6.
oraz Ø17 mm - Ø63 mm dla L/D = 2, 3, 4, i 5.

Maks. 6 x D
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