Q-Flute XL
Flute grinding

การเจียรร่องคายเศษ เป็ นขันตอนที
้
่ใช้ เวลานานที่สดุ ในการทา cutting tools เนื่องจากต้ องเจียรเนื ้อชิ ้นงาน

ออกปริ มาณมาก ดังนันเครื
้ ่ องจักร , ระบบหล่อเย็น และหินเจียรจึงจาเป็ นต้ องมีประสิทธิ ภาพ และพร้ อมที่จะใช้ งานอย่างยิ่ง
อย่างไรก็ตาม เครื่ องจักรในปั จจุบนั นีไ้ ด้ ถูกพัฒนาให้ มี สมรรถนภาพที่สงู มากขึ ้น, มีกาลังของเพลาเพิ่มมากขึ ้น และระบบ
ควบคุมมีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น ดังนัน้

WINTER

จึงได้ พฒ
ั นาประสิทธิ ภาพของหินเจียรควบคู่ไปด้ วย เพื่อให้ สามารถตอบ

โจทย์ความต้ องการต่างๆ ที่เพิ่มขึ ้นในตลาดได้ เป็ นอย่างดี อีกทังยั
้ งช่วยเพิ่มพูนประสิทธิ ภาพของเครื่ องจักรให้ สามารถผลิต
ชิ ้นงานออกมาได้ ในปริ มาณที่มากขึ ้น ด้ วยต้ นทุนที่ต่าลง
การใช้ งาน
→ ใช้ สาหรับเจียรร่องคายเศษ ของเครื่ องมือตัดจาพวก ดอกสว่าน, ดอกกัด, รี มเมอร์ และอื่นๆ ทังที
้ ่วสั ดุทาจาก ทังสเตนคาร์
ไบด์ และ เหล็กกล้ า High speed steel
ข้ อดี


คลายความร้ อนได้ ดี



ใช้ กาลังเพลาต่า



ฟอร์ มของหินเจียรเสียรูปยาก

V-PRO
Gashing

การบากร่องลดพื ้นที่หน้ าตัดดอกสว่าน หรื อดอกกัด จะช่วยลดแรงต้ านที่เกิดขึ ้นขณะใช้ เครื่ องมือตัดนันๆ
้ ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้ วจะใช้
หินเจียรที่มีรูปทรง 12V9, 1V1, 14V1 ในการเจียรบากหน้ าตัด ในบางกรณีก็สามารถใช้ 1A1 และ 11V9 ได้ เช่นกัน
Clearance angles

การเจียรมุมหลบบนผิวหน้ าของมุมจิก หรื อบนคมตัดรอบๆดอกสว่านหรื อดอกกัด จะช่วยลดพื ้นที่สมั ผัส ลดการเสียดสีและแรง
ต้ าน ระหว่างชิ ้นงานกับดอกสว่านหรื อดอกกัดในขณะเจาะหรื อกัดชิ ้นงาน โดยปกติดอกสว่านมักมี 1-2 มุมหลบบนด้ านหน้ า
หรื อถ้ ามากกว่านัน้ มุมหลบสามารถอยู่บนเส้ นรอบวงรอบๆขอบคมตัดของดอกสว่าน โดยทัว่ ไปจะนิยมใช้ หินเจียร 11V9 ใน
การเจียรมุมหลบ
การใช้ งาน
เป็ นกาวที่สามารถใช้ ได้ ทงในหิ
ั ้ นเจียรสาหรับเจียร Gashing และ Clearance angle ในเครื่ องมือตัดจาพวก ดอก
สว่าน ดอกกัด รี มเมอร์ ทังที
้ ่ทาจากวัสดุ ทังสเตนคาร์ ไบด์ และ เหล็กกล้ า High speed steel
V-PRO

CASE STUDY – Q-FluteXL

เจียรร่ องคายเศษ ของดอกสว่ านทังสเตนคาร์ ไบด์
เครื่ องจักร
- เครื่ องจักร : Walter Helitronic
- น ้าหล่อเย็น: น ้ามัน
ชื ้นงาน
- ดอกสว่านทังสเตนคาร์ ไบด์: Ø10 มม.
หินเจียร
-

D54 Q-FluteXL40

พารามิเตอร์ ในการเจียรชิ ้นงาน
- ความลึกในการเจียรชิ ้นงาน: Ae= 3.5 มม.
- ความเร็ วรอบ Vc = 18 m/s
- ความเร็ วในการป้อนชิ ้นงาน Vf= 200 mm/min
- อัตราขจัดเนื ้อชิ ้นงาน (MRR) Q’w = 11.6 mm³/mm s
ข้ อดี
- ใช้ กาลังเพลา ลดลง 40%
- เวลาในการผลิตลดลง 20%
- ความเค้ นเนื่องจากความร้ อนบนชิ ้นงานลดลงมาก
CASE STUDY – V-PRO

เจียรมุมหลบของดอกกัดทังสเตนคาร์ ไบด์
เครื่ องจักร
- เครื่ องจักร : Walter Helitronic
- น ้าหล่อเย็น: น ้ามัน
ชื ้นงาน
- ดอกกัดทังสเตนคาร์ ไบด์; Ø12 มม; 4 ร่ องคายเศษ; 20° Helix
หินเจียร
-

3SP11V9-100-3-10 20 *D64 V-PRO4073 C125 D

พารามิเตอร์ ในการเจียรชิ ้นงาน
- ความลึกในการเจียรชิ ้นงาน: Ae= 1.2 มม.
- ความเร็ วรอบ Vc1 = 25 m/s; Vc2 = 20 m/s
-

ความเร็วในการป้อนชิ ้นงาน

-

อายุการใช้ งานต่อ 1 ครัง้ การdressing มากขึ ้น

-

ประหยัดเวลาการเจียรลง

-

ปริ มาณการผลิตเพิ่มมากขึ ้น

Vf1 = 70 mm/min; Vf2 = 100 mm/min

ข้ อดี
4

เท่า

