
HIGH FEED REZKANJE:
Ali je rešitev v hitrejših pomikih?

Raziskujemo Kyocera High feed glave!

DOLINŠEK-S
Vrtna ulica 9, 3311 Šempeter

Rezkanje z visokim podajanjem ima številne prednosti, med drugim vam
pomaga izboljšati hitrost odstranjevanja kovin in podaljša življenjsko dobo
orodja. Tukaj je več o strategijah rezanja, ki lahko izboljšajo rezultate vaših
obdelovalnih centrov.

Ko strojna obdelava postaja vse bolj izpopolnjena in igralci v industriji iščejo rešitve, ki jim bodo
pomagale doseči prednost na konkurenčnem trgu, se rezkanje z visokim podajanjem pojavlja kot
priljubljena metoda obdelave.

Rezkanje z visokim podajanjem omogoča obdelavo s hitrejšimi hitrostmi kot običajne metode. Z
manjšo globino reza in višjo hitrostjo podajanja kot običajno dobite izboljšano odstranjevanje kovin
in navsezadnje daljšo življenjsko dobo orodja.

Tako kot drugi rezkarji iz družine MFH, tudi novi Max zagotavlja odlične zmogljivosti v širokem
spektru aplikacij, vključno z avtomobilskimi deli, težko rezljivimi materiali in kalupi, ki nudi številne
rešitve za različna obdelovalna okolja.



Druge prednosti rezkanja s
hitrim pomikom
vključujejo:

• Odrezki, ki so tanjši od tistih, ki jih izdelujejo
tradicionalni rezalniki za 90 in 45 stopinj.
Posledica tega so višje stopnje odstranjevanja
kovin in krajši čas cikla.

• Z uporabo ploščic z visokim podajanjem (10-25
stopinj) je sila usmerjena navzgor proti vretenu,
kar zmanjšuje treslaje in izboljšuje življenjsko
dobo orodja in končne površine obdelanega
dela. (Kyocerina družina rezalnikov s hitrim
podajanjem MFH ima tudi konveksno obliko
rezalnega roba, ki pomaga zmanjšati udarce, ko
rezalnik vstopi v obdelovanec, kar dodatno
zmanjša rezalno silo in vibracije.)

• 10-stopinjski rezalni rob, kar pomeni:

- Debelina odrezkov ostane nespremenjena v
celotnem obsegu globine reza.
- Ne glede na globino reza bo zagotovljena tanjša
debelina odrezka in manjša sila rezanja
- Zmanjšanje temperatur obdelovanja pomeni boljšo
možnost za toplotno odporne zlitine.
- Rezkarji z visokim podajanjem so večnamenski s
širokim področjem uporabe za več postopkov
obdelave kovin, vključno z:

• Rezkanje in rezanje obraza
• Slotting
• Ramping
• Vijačno rezkanje
• Pocket
• Oblikovanje
• in navsezadnje daljšo življenjsko dobo orodja.

Večja globina reza
Na trgu je na voljo široka paleta modelov rezkalnih
glav z visokim podajanjem. Samo Kyocera ponuja
pet različnih možnosti, vključno z novim MFH-Max,
ki ponuja večje globine reza kot običajni rezalniki z
visokim podajanjem. MFH-Max omogoča 0,098
"globino reza, medtem ko običajni rezkarji s hitrim
pomikom omogočajo manjšo globino reza 1mm. Ta
funkcija omogoča večjo produktivnost in daljšo
življenjsko dobo orodja.

Tako kot drugi rezkarji iz družine MFH, tudi novi
Max zagotavlja odlične zmogljivosti v širokem
spektru aplikacij, vključno z avtomobilskimi deli,
težko rezljivimi materiali in kalupi, ki nudi številne
rešitve za različna obdelovalna okolja.

Vendar paMax-ove večje globine reza pomenijo, da
mora biti hitrost podajanja nižja od običajnih
rezkarjev z visokim podajanjem.
Ali to ustreza nižji stopnji odstranjevanja kovin? Da
bi ugotovil, je Kyocera MFH-Max testirala proti
MFH-Raptor in MFH-Mini v tipičnem obdelovalnem
scenariju, da bi ugotovila, kateri bi bil bolj
produktiven.

Za preizkus je Kyocera izbrala tipičen obdelovalni
scenarij:
- obložitev obdelovanca 4140, 28-32 Rc in
127mm X 152mm s skupno 2,29mm, ki jih je treba
odstraniti
- in ocenil tri različne rezalnike z visokim
podajanjem, da bi ugotovil, kateri je najbolj
produktiven.



Št. 2: 50mm MFH-Mini
MFH2000R-03-9T (9 žepov,
LOGU03 ploščice)

• DCX (največji premer do
zunanjega roba): 50mm

• DC (premer rezanja):
1.094”

• APMX (največja globina
reza): 0.079”

• DCX: 50mm
• DC: 1.685”
• APMX: 0.039”

Št. 3: 50 mm MFH-Max
MFH050R-04-7T-M (7
žepov, LOMU04 ploščice)

Rezalniki z visokim
podajanjem

Za test smo uporabili naslednje modele:

Št. 1: 50mm MFH-Raptor MFH2000R-14-
4T (4 žepi, SOMT14 ploščice)



Rezkarji z visokim podajanjem se ne razlikujejo od vseh drugih rezalnikov: to pomeni, da morate
biti pri katerem koli drugem kot 90-stopinjskem kotu pozorni na dimenzijo enosmernega toka, ki
ureja obdelani ravni del, in vrednost APMX (največja globina reza). Če poznamo te dimenzije,
lahko izračunamo, koliko prehodov je potrebno z vsakim rezalnikom, da se naš del sooči z globino
0,090 ”.

Če vzamemo za primer MFH-Raptor (MFH2000R-14-4T), lahko iz tabele zgoraji vidite, da bo za
soočenje z delom potrebnih šest prehodov, saj je dimenzija enosmernega toka nekaj več kot
25,4mm.

Ker je APMX za rezalnik manjši od 0,090 ”(2,29mm), bo za dosego celotne globine potreben dva
prehoda v smeri Z.

Za obdelavo stroja do želene dimenzije (6 x 2 = 12) bomo potrebovali skupno 12 podaj.

MFH-Mini ima večjo dimenzijo enosmernega toka, vendar manjši APMX, rezultat pa je tudi 12
prehodov. Pri MFH-Max smo obravnavali dve možnosti. Zmožen je zajeti celotno 0,090-palčno
globino reza, kar ima za posledico štiri prehode, vendar z zmanjšano hitrostjo podajanja. Ocenili
smo tudi, da smo pri višjem podajanju izvedli dve podaji 0,045 ”(skupaj osem podaj).

Za namene tega ocenjevanja smo v vsakem rezkarju uporabili isti karbidni razred (PR1535) in ga
vodili na priporočenih izhodiščih za hitrost in pomik.



Dve najpogostejši meritvi produktivnosti sta pomik mize (Vf) in hitrost odstranjevanja kovin
(MRR), poudarjena v zgornjem grafikonu.

Oba prikazujeta hitrost reza, vendar ne povesta celotne zgodbe. Hitrost odstranjevanja
kovin je ponavadi natančnejši prikaz produktivnosti, kot tudi merjenje količine
odstranjenega materiala na minuto časa rezanja.

To je funkcija podajanja mize, globine (Ap) in širine (Ae) reza. V našem konkretnem primeru
se je zgodilo, da je uvrstitev Vf in MRR enaka za vsak rezalnik. Vendar lahko vidite, da
medtem ko je Vf MFH-Max (67,9 kubičnih centimetrov na minuto) približno četrtino
vrednosti MFH-Mini (257,9), je stopnja odstranjevanja kovin 79 odstotkov (9,07 v primerjavi
z 11,48). Z uporabo obeh meritev bi pričakovali, da bo MFH-Mini prišel na vrh, sledila pa
mu bosta MFH-Raptor in MFH-Max na dnu.

Česar ti ne upoštevajo, je čas rezanja (hitri premiki za ponovno postavitev za dodatne
podaje). Ko se število podaj poveča, se poveča tudi število potrebnih potez za
pozicioniranje.

1: MFH-Raptor (MFH2000R-14-4T):

https://youtu.be/MZ9jBXnm86I
https://youtu.be/MZ9jBXnm86I


2: MFH-Mini (MFH2000R-03-9T):

3: MFH-Max (MFH050R-04-7T-M) (0.090” Ap):

https://youtu.be/9Fe5wgjBqb0
https://youtu.be/9Fe5wgjBqb0
https://youtu.be/33mb3LE_OJQ
https://youtu.be/33mb3LE_OJQ


4: MFH-Max (MFH050R-04-7T-M) (0.045” Ap):

REZULTATI TESTIRANJA IN UGOTOVITVE

V spodnji tabeli lahko vidite, da je najmanjše število prehodov več kot izravnalo razliko v podajanju
tabele (Vf) ali MRR, kar omogoča rezalniku MFH-Max (MFH050R-04-7T-M), da zavzame celotno
globino 0,090 "do doseči najkrajši čas cikla (30,23 sekunde).

https://youtu.be/1-xM7GVQwmM
https://youtu.be/1-xM7GVQwmM


MFH-Raptor (MFH2000R-14-4T) (drugi najvišji Vf in MRR) je zaradi velikega števila prehodov
dosegel najdaljši čas cikla.

Če primerjamo rezalnike z 12 skupnimi prehodi, lahko vidimo, da se je na vrhu uvrstila
možnost z višjim podajanjem mize in MRR. Čeprav je to poseben primer, kaže, da je treba
upoštevati ne samo pomik mize (Vf) in MRR, ampak moramo pri ocenjevanju celotnih časov
cikla upoštevati tudi skupno število potrebnih prehodov in čas rezanja.

Jasno je, da bi spremembe splošnih dimenzij našega obdelovanca ali popolna odstranitev
zalog vplivale na rezultate naših testov.

Samoumevno je, da bi morali razmisliti o svoji edinstveni situaciji in določiti optimalni rezalnik
z visokim podajanjem, ki ustreza vašemu obdelovancu.
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