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Multicut XA – Nowy frez do obróbki
wykończeniowej aluminium

Multicut XA – Jakość i wydajność podczas
obróbki wykończeniowej aluminium

Multicut XA to nowy frez wykończeniowy, zaprojektowany specjalnie
do obróbki aluminium, który doskonale uzupełnia serię frezów
Multicut firmy FRAISA o narzędzie dedykowane do tej grupy
materiałów.
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Wraz z wprowadzeniem na rynek
innowacyjnego frezu do obróbki
wykończeniowej Multicut XA, FRAISA
ustanawia nowy punkt odniesienia
dla narzędzi do obróbki lekkich
aluminiowych konstrukcji.
Dzięki nowej konstrukcji narzędzia,
możliwe jest osiągnięcie niedostępnego
do tej pory poziomu produktywności,
niezawodności procesu, jakości
powierzchni obrobionej oraz redukcji
kosztów produkcji.
Podstawowy asortyment obejmujący
Multicut XA 2xD oraz Multicut XA
3xD stwarza doskonały potencjał do
optymalizacji wytwarzania.
Multicut XA czyni obróbkę
wykończeniową dużo bardziej
opłacalną!

Stopy aluminium posiadają specyficzne
właściwości mechaniczne i termiczne.
Charakterystyczna dla aluminium
ciągliwość oraz adhezja do materiału
narzędziowego, wraz z umocnieniem
podczas zgniotu, prowadzi do
powstawania narostu na narzędziu.
W wyniku tego zmienia się geometria
narzędzia, zwiększają się siły skrawania
oraz bardzo często pogarsza się jakość
powierzchni obrabianej.
Stosowanie wysokich prędkości
skrawania podczas obróbki aluminium
może doprowadzić do wystąpienia
niepożądanych drgań. Dlatego podczas
opracowywania konstrukcji frezu
Multicut XA, szczególną uwagę
zwrócono na możliwość osiągnięcia
doskonałej powtarzalności i jakości
powierzchni.

Zalety:
•• Zwiększona wydajność
dzięki wysokim
parametrom obróbki
•• Większa niezawodność
procesu: redukcja drgań
nawet przy większym
obciążeniu narzędzia, dzięki
wyważeniu narzędzia w klasie
G2,5
•• Lepsza jakość
wytwarzanych elementów:
dzięki większej sztywności
narzędzia, a w raz z nim
mniejszemu ugięciu narzędzia
•• Nadzwyczajna trwałość
narzędzia: dzięki dużej
odporności na zużycie ścierne,
przy bardzo powtarzalnej
żywotności
•• Potencjał do automatyzacji
wytwarzania: dzięki rzadszej
konieczności kontroli stanu
narzędzia i jednolitym efektom
obróbki
•• Duży zakres zastosowań:
dzięki wielu wariantom
długości i średnic narzędzia

Innowacje i technologie w klasie X-Generation

Multicut XA

Vario

Geometria, węglik i pokrycie – wszystkie te elementy zostały dobrane dla osiągnięcia najlepszych efektów
działania. W wyniku długich badań i zastosowaniu wielu różnych technologii firmie FRAISA udało się
skonstruować narzędzie gwarantujące doskonałe efekty pracy.
Kombinacja wielu cech, takich jak ilość ostrzy, zmienny kąt λ krawędzi skrawających, nierównomierna głębokość
rowków wiórowych, zwiększająca się w stronę części chwytowej średnica rdzenia narzędzia, wyważenie oraz
polerowane powierzchnie funkcyjne, sprawiają, że Multicut XA jest frezem jedynym w swoim rodzaju.
Vario

Frez ze zmiennym kątem λ (linii śrubowej)
oraz zmienną podziałką ostrzy

Zwiększona średnica rdzenia
•• Udoskonalona sztywność narzędzia powoduje jego
mniejsze odkształcenia pod obciążeniem

•• Tłumienie drgań w kierunkach osiowym
i promieniowym, cicha i stabilna obróbka

•• Większa wydajność dzięki stosowaniu większej
głębokości i szerokości frezowania (ap, ae) oraz posuwu
na ostrze (fz)
•• Duża dokładność wykonania przedmiotu obrabianego,
dzięki mniejszym odkształceniom narzędzia

•• Lepsza jakość powierzchni
•• Zmniejszone obciążenie wrzeciona, mniejsze zużycie
ostrzy narzędzia, przy wysokiej wydajności obróbki

Fazka wspomagająca

Zoptymalizowana konstrukcja rowków wiórowych

•• Wzmocnienie narzędzia w kierunku osiowym
i promieniowym

•• Dostosowana do procesu formowania wióra stopów
aluminium

•• Lepsza kultura pracy narzędzia, ograniczenie
drgań, poprawiona jakość wykonania wyrobu

•• Polerowane powierzchnie funkcyjne pozwalające
uzyskać lepszą jakość powierzchni obrabianej, dzięki
ograniczeniu tarcia oraz mniejszej emisji ciepła

•• Większa trwałość narzędzia i stabilność
procesu wytwarzania

•• Większa niezawodność procesu, duża powtarzalność
efektów obróbki

Ochronny promień zaokrąglenia naroża

Wytrzymałe pokrycie Celero

•• Większa stabilność naroża dzięki zastosowaniu
ochronnego promienia zaokrąglenia

• Szeroki zakres zastosowań z bardzo dobrymi
właściwościami trybologicznymi podczas pracy
w różnych gatunkach aluminium
• Znacząca odporność mechaniczna oraz termiczna,
pozwalająca uzyskać większą wydajność obróbki
i większą żywotność narzędzia
• Niezawodność pokrycia dzięki doskonałej adhezji
do materiału narzędziowego

•• Zwiększona wytrzymałość mechaniczna
i termiczna ostrza
•• Lepsza wydajność dzięki możliwości
stosowania większego posuwu na ostrze
•• Większa trwałość i niezawodność narzędzia

Narzędzia wyważone
• Wyważenie narzędzia na etapie produkcji narzędzia
pozwala na jego cichą i spokojną pracę nawet przy
dużych prędkościach obrotowych
• Optymalna jakość powierzchni obrobionej oraz
znacząco wydłużona trwałość narzędzia
• Większa żywotność wrzeciona obrabiarki

HM
MG10

Węglik MG10
•• Doskonała kombinacja twardości i udarności
– dla najwyższej wydajności działania
•• Drobnoziarnisty węglik o nadzwyczaj jednolitej
strukturze
•• Optymalne przywieranie pokrycia – dla stabilnego,
równomiernego zużycia i niezawodności wytwarzania
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Multicut XA
Właściwości

FRAISA Celero – pokrycie dedykowane
do obróbki aluminium
Na etapie opracowywania konstrukcji, frezy XA były
testowane w wersjach z pokryciem oraz bez. Pokrycie
Celero okazało się najbardziej odpowiednie i uniwersalne
dla narzędzi dedykowanych do obróbki aluminium.
W szczególności, w stopach aluminium o wyższej
zawartości krzemu, pokrycie Celero pozwoliło
na znaczące spowolnienie zużycia ściernego narzędzia
oraz wydłużenie jego żywotności.

Zwiększenie trwałości narzędzia
Żywotność
narzędzia
[%]
+ 40%
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Węglik
Dobór właściwego gatunku węglika jest kluczowy,
do zapewnienia doskonałej wydajności narzędzia.
Podczas opracowywania konstrukcji frezu Multicut XA,
firma FRAISA podjęła decyzję, aby zastosować sprawdzony
gatunek węglika HM MG10 - stanowi on doskonałą
kombinację twardości i udarności. Odporność narzędzia
na ścieranie pozwala na stosowanie dużych prędkości
skrawania zapewniających zwiększoną wydajność obróbki
wykończeniowej.

6 ostrzy dla wykończenia większej powierzchni
na minutę
W sytuacji gdy powierzchnię elementu należy
wykończyć z małą szerokością warstwy skrawanej,
Multicut XA pokazuje swoją największą zaletę.
Dzięki sześciu krawędziom skrawającym, obróbka
wykończeniowa może zostać przeprowadzona z dużą
prędkością posuwu bez negatywnych konsekwencji dla
jakości powierzchni i dokładności obróbki. Trzy ostrza
dochodzące do środka na powierzchni czołowej,
gwarantują także doskonałe wykończenie powierzchni.
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Frez bez pokrycia

Frez z pokryciem CELERO

Multicut XA – Rzut na powierzchnię czołową

Najwyższa wydajność na element obrabiany
Doskonałe wyniki wydajnościowe frezu Multicut XA
są skutkiem zaimplementowania wielu rozwiązań
technologicznych. Najistotniejszymi czynnikami podczas
obróbki stopów aluminium są jakość powierzchni oraz
wydajność obróbki.
Możliwość wykończenia dużych powierzchni w krótkim
czasie jest skutkiem optymalnego stosunku długości
do średnicy narzędzia (L/D) oraz zastosowaniu sześciu
ostrzy.

Żywotność narzędzia, czy wydajność?
Nowy Multicut XA wyróżnia się od innych frezów
wykończeniowych tym, że pozwala na obrobienie dużo
większej powierzchni, zachowując przy tym tą samą
żywotność. Idea narzędzi Multicut zakłada wysokie
prędkości posuwu i doskonałą jakość powierzchni.
Geometria rowków wiórowych została dostosowana
do kontrolowanej ewakuacji wiórów. Dzięki specjalnemu
kształtowi rowka, wióry są usuwane szybko i sprawnie.
Dzięki konstrukcji fazki wspomagającej siły promieniowe
zostają zredukowane. Przy dużych prędkościach skrawania
i wydzielaniu znacznej ilości ciepła, ostre krawędzie
skrawające oraz wypolerowane powierzchnie robocze
sprawiają, że aluminium nie przywiera do narzędzia.
Te czynniki prowadzą do znacznej poprawy jakości
wykonania elementu oraz najwyższej wydajności obróbki.

Multicut XA dane
Multicut XA Ø 12

15590.501 (3xD)

Obróbka

Dokładne wykończenie pow.

Materiał

AlMgSi1 / EN AW-6082

Prędkość skrawania vc

700 m/min

Posuw na ostrze fz

0.03 mm

Obroty wrzeciona n

18570 min-1

Prędkość posuwu vf

3342 mm/min

ap (głębokość frezowania)

36 mm (3xD)

ae (szerokość frezowania)

0.3 mm

Ciecz chłodząco-smarująca

Emulsja 8%

Wzrost wydajności
Powierzchnia
obrabiana na
minutę
[cm2/min]
+ 45%

1400
1200
1000
800
600

Ra 0.25µm

400
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Konkurent 1

Konkurent 2

Multicut XA

Przy dużo wyższej wydajności Multicut XA pozostawia doskonałą
powierzchnię obrobioną.

Większa efektywność energetyczna
Kształt rowków wiórowych pozwala na optymalne
formowanie i usuwanie wióra, czyniąc obróbkę bardzo
stabilną.
Narzędzie pracuje cicho, bez wibracji i wymaga
mniejszego nakładu energii podczas obróbki.

Ostrza wzmocnione zaokrągleniem naroża
Sposób wykończenia krawędzi skrawających wzmacnia
krawędź skrawającą, chroniąc ją przed niekontrolowanymi
wyszczerbieniami. Ochronny promień naroża również
wzmacnia krawędzie.
Dzięki tym rozwiązaniom znaczącej poprawie, w stosunku
do narzędzi konwencjonalnych, uległa niezawodność
i trwałość narzędzia.

Nowy standard niezawodności procesu obróbki
Niezawodność procesu obróbki spada w przypadku skomplikowanych,
trudnych w obróbce elementów. Nawet najmniejsze odchyłki w stanie
materiału, oprzyrządowania lub strategii obróbki mogą prowadzić do
drgań, które narastają szczególnie podczas obróbki wykończeniowej.

Jednolity element

Multicut XA dane
Multicut XA Ø12

15590.501 (3xD)

Obróbka

Wykończenie powierzchni

Materiał

AlMgSi1 / EN AW-6082

Prędkość skrawania vc

700 m/min

Posuw na ostrze fz

0.03 mm

Obroty wrzeciona n

18570 min-1

Prędkość posuwu vf

3342 mm/min

ap (głębokość frezowania)

36 mm (3xD)

ae (szerokość frezowania)

0.3 mm

Ciecz chłodząco-smarująca

Emulsja 8%

Drgania
Bardzo dokładna
obróbka delikatnych
elementów z dużymi
prędkościami
skrawania może
doprowadzić do
powstania drgań.
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Brak drgań
Multicut XA jest
zdolny wykończyć
element nie
generując drgań
nawet w trudnych
warunkach.

Nadzwyczajna sztywność narzędzia

Zalety dobrej sztywności

Innowacje techniczne zastosowane w nowym frezie
do obróbki wykończeniowej nadały mu również
ponadprzeciętną sztywność.

• Mniejsze odgięcie narzędzia – lepsza jakość elementu
obrabianego

Podczas obróbki wykończeniowej z dużymi prędkościami
jednym z wymogów stawianych narzędziu jest absorbcja
sił skrawania. Kombinacja wytrzymałych, polerowanych
krawędzi skrawających oraz dużej średnicy rdzenia
pozwala frezowi Multicut XA opierać się znacznym
obciążeniom mechanicznym.

• Absorbcja większych obciążeń mechanicznych –
większe prędkości skrawania i wydajniejsze usuwanie
materiału
• Mniej drgań – większa żywotność narzędzia,
mniejsza głośność obróbki, lepsza jakość powierzchni

Nierówna podziałka ostrzy, ze zmiennym
kątem λ krawędzi skrawających
Aby ograniczyć skłonność narzędzi do drgań przy
większych prędkościach obrotowych, frezy z tej serii
posiadają zmienny kąt λ linii śrubowej krawędzi
skrawających, a także nierówną podziałkę ostrzy.
Ta specjalnie opracowana kombinacja cech, sprawia,
że obróbka przebiega gładko, a jakość obrobionej
powierzchni jest perfekcyjna.
Ograniczenie drgań zmniejsza także obciążenie
wrzeciona oraz eliminuje nieprzyjemny dla operatora
hałas.

Frez Multicut XA poprawia niezawodność i powtarzalność obróbki
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• Wytrzymałe narzędzie zabezpieczające przed nieoczekiwanymi zmianami w procesie obróbki
• Pewna obróbka, z drganiami ograniczonymi do minimum, nawet w trudnych warunkach pracy
• Polerowane powierzchnie robocze oraz ochronny promień dla wzmocnienia ostrza
• Twardy, lecz udarny gatunek węglika zapewniający dużą odporność na zużycie ścierne
• Wytrzymałe pokrycie Celero dedykowane do stopów aluminium
• Dokładne wyważenie narzędzia dla uzyskania wysokiej jakości powierzchni

Jeżeli masz pytania możesz je przesłać
na adres przedstawiciela firmy FRAISA
na terenie Polski - firmy ITA:
info@ita-polska.com.pl
Gdzie można znaleźć
więcej informacji
odnośnie produktu?

Nasi doradcy techniczni chętnie
udzielą pomocy w tej sprawie
Więcej informacji na stronie
www.ita-polska.com.pl
www.fraisa.com

Technologia obróbki
Informacje wdrożeniowe

Dzięki wyposażeniu frezu Multicut XA w aż sześć krawędzi skrawających, FRAISA rekomenduje, aby
stosować go z maksymalnymi możliwymi prędkościami posuwu. Celem jest poprawa produktywności
i obniżenie kosztów obróbki. Przy wykorzystaniu kilku informacji i porad zawartych poniżej, Multicut XA
będzie w stanie uwolnić swój pełen potencjał.

Informacje wdrożeniowe do obróbki wykończeniowej stopów aluminium
Bicie promieniowe
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Należy upewnić się, że narzędzia po zamocowaniu nie maja
dużego bicia promieniowego (<0,015mm), a wykorzystywane
oprawki są dobrej jakości i w nienagannym stanie technicznym.
Dobra oprawka zwiększa żywotność narzędzia oraz pozwala
na uzyskanie doskonałej jakości powierzchni obrobionej
Ciecz chłodząco-smarująca
Stosowane chłodziwo ma ogromny wpływ na przebieg
obróbki. Szczególnie podczas obróbki aluminium stężenie
emulsji powinno wynosić pomiędzy 6-10%.
Skuteczne smarowanie zmniejsza tarcie i przeciwdziała
budowaniu narostu, a tym samym przedłuża żywotność
narzędzia i zwiększa niezawodność procesu obróbki.

Parametry obróbki
Parametr posuwu na ostrze to jeden z najważniejszych
parametrów podczas obróbki wykończeniowej i należy się
upewnić, że jego wartość nie jest zbyt wysoka, gdyż będzie to
miało wpływ na chropowatość powierzchni.

Podczas wdrażania narzędzia warto polegać na informacjach
zawartych w katalogu oraz w aplikacji ToolExpert.
Strategia obróbki
Multicut XA znajduje zastosowanie nie tylko podczas
obróbki wykończeniowej, ale także półwykończeniowej.
Konstrukcja frezu pozwala na wykorzystanie narzędzia w
obydwu funkcjach z najwyższą efektywnością działania,
dając efekty adekwatne do zastosowanych parametrów.

Stabilność / drgania
Doskonała sztywność tego narzędzia przeciwdziała
promieniowemu odginaniu narzędzia, pozwalając na pełne
wykorzystanie części roboczej narzędzia w trakcie obróbki
wykończeniowej.
Konstrukcja Multicut XA pozwala na uniknięcie
niekontrolowanego narastania drgań przy dużych
prędkościach skrawania podczas obróbki wykończeniowej.

Duże korzyści może przynieść zainwestowanie dłuższego
czasu w staranne zaprogramowanie ścieżek narzędzia, tak
aby warunki jego pracy były tak stałe, jak to tylko możliwe.
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MG10

HSS

Wykończeniowy, długość standardowa

 40°
 20°

Base-X

Multicut XA
Favora®

Frez cylindryczny

X-Generation
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HM
MG10

 40°
 20°

Base-X

HSS

Wykończeniowy, długość średnia

Favora®

Frez cylindryczny Multicut XA

X-Generation
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Wyłączny przedstawiciel FRAISA w Polsce
ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo, 60-185 Poznań
Tel: +48 61 222 58 00, Fax: +48 61 222 58 01
e-mail: info@ita-polska.com.pl
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