TOOLMAKER SOLUTIONS
®

Diamantes MBS

Diamante Industrial Sintético
para aplicações exigentes na
construção civil e mineração

BEM-VINDO À HYPERION
A Hyperion Materials & Technologies é uma empresa de engenharia com mais de seis décadas de experiência no
desenvolvimento e fabricação de diamantes sintéticos, nitretos de boro cúbicos e metal duro para inúmeras aplicações.
Além dos materiais inovadores, na Hyperion oferecemos nosso amplo conhecimento, serviços exclusivos e capacidades
de desenvolvimento de aplicações para dar suporte às necessidades competitivas dos nossos clientes.
Somos mais de 1.600 pessoas dedicadas a criar soluções para suas necessidades de materiais de alta performance
por meio de parceria, inovação e invenção. A gama de produtos Hyperion inclui diamantes para mineração, perfuração,
serragem, corte de metais e pedras e aplicações na construção civil.
O conhecimento técnico e as instalações de produção globais da Hyperion, são uma base de informações para as equipes
de vendas e atendimento espalhadas ao redor do mundo, que dão suporte aos nossos clientes no desenvolvimento
de soluções eficazes.

DO INÍCIO AO FIM
Os diamantes sintéticos industriais não revestidos MBS® da Hyperion são criados em um único processo de fabricação
contínuo. Partindo de matérias-primas da mais alta qualidade, a Hyperion usa métodos avançados de engenharia para
fabricar diamantes com características específicas de forma, força, rigidez e friabilidade. O resultado é consistência e
uniformidade incomparáveis. A Hyperion avançou e desenvolveu uma série abrangente de revestimentos que podem
ser aplicados aos diamantes MBS.

CONSISTÊNCIA ATRAVÉS DE QUALIDADE SEIS SIGMAS
A Hyperion está comprometida com a criação de soluções para as necessidades dos nossos clientes. Para a fabricação
dos nossos diamantes, investimos em processos controlados próprios Seis Sigmas, que conferem consistência e
repetibilidade aos nossos diamantes. Isso permite que os nossos clientes economizem tempo e dinheiro.

CONCEITO DE DESIGN DE PRODUTO
DA SÉRIE DE DIAMANTES MBS® 900
A série de diamantes MBS® 900 da Hyperion é uma linha completa de cristais de engenharia avançada concebidos
para aplicações de corte e perfuração. As características de tamanho, forma, resistência ao impacto, resistência à
fratura e estabilidade térmica do produto foram desenvolvidas para atender os requisitos de desempenho para uma
ampla gama de aplicações de serragem e perfuração nos setores de mineração, óleo e gás, processamento de pedras
e construção civil.
Alta

Distribuição de Força do Cristal

970
960
950
960 XL

940
950 XL

Médio

930
920
910

Baixo
Cubo-octaédrico
inteiro
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Distribuição de formas

Bloco
angular

A ARTE DA CARACTERIZAÇÃO DE DIAMANTES
A série de diamantes MBS® 900 da Hyperion é fabricada mediante um processo de metodologia avançada de
engenharia. A Hyperion desenvolveu técnicas revolucionárias de caracterização para alcançar a mais alta qualidade e
consistência de produto.

RESISTÊNCIA DO CRISTAL BEM DEFINIDA
O teste de força de fratura compressiva (CFS) que simula a carga de impacto dinâmico real que um cristal é submetido
durante a operação, é mais preciso do que qualquer outro método convencional. Em resumo, o teste fornece uma
distribuição de forças autêntica no material testado. A Hyperion é capaz de fabricar diamantes de alta performance
maximizando a resistência às forças compressivas das operações.

MEDIÇÃO QUANTIFICÁVEL DE FORMA
A Hyperion adotou o procedimento de caracterização da forma por meio do uso de análises de imagem por computador.
A excentricidade, uma medida quantificável de forma, é usada como parte de um processo de engenharia para criar,
caracterizar e avaliar diamantes MBS de grau premium.

Resistência ao impacto

RESISTÊNCIA TÉRMICA DA FORÇA DE IMPACTO
RANKING DA SÉRIE DE DIAMANTES MBS 900
100

MBS 970
MBS 960

80

MBS 950
MBS 940

60

MBS 930
MBS 920

40

20

MBS 910

Os produtos são classificados pela resistência ao impacto
e estão sujeitos ao calor em uma atmosfera inerte
700

800

900

Temperatura (ºC)

1000

1100

DIAMANTE MBS® 970 - O DIAMANTE MAIS RESISTENTE
E TERMICAMENTE ESTÁVEL NO MERCADO
O diamante MBS 970 foi desenvolvido por meio da inovadora tecnologia de caracterização de diamantes nos campos de
espectroscopia óptica, análise de imagem e mecânica de fraturas. As propriedades superiores deste diamante permitem
um desempenho de desgaste melhor variando até 50% em aplicações complicadas, enquanto o consumo de energia
diminui em até 10%.

PROPRIEDADES FÍSICAS
O diamante MBS 970 contém cristais desenvolvidos com resistência extremamente alta, estabilidade térmica e formas
controladas.

APLICAÇÕES
- Coroas de perfuração

- Corte com fio

- Laminagem multilâminas

- Corte e perfuração de alto desempenho.
3

DIAMANTE SÉRIE MBS® 900
CRISTAIS
PREMIUM

CRISTAIS
MÉDIOS

CRISTAIS
ECONÔMICOS

PRODUTO

DESCRIÇÃO

APTO PARA APLICAÇÕES EXIGENTES:

MBS 970
Diamante

- Resistência extremamente alta
- Estabilidade térmica suprema
- Formas controladas

-T
 axas de corte e/ou penetração agressivas
e consistentes
- Vida útil superior da ferramenta

MBS 960
Diamante

- Forma otimizada
- Grau de inclusão mínimo
- Alta resistência ao impacto

- Aplicações de resistência muito alta e alta potência

MBS 950
Diamante

- Inclusões baixas
- Alta resistência térmica
- Distribuições precisas de forma

- Máquinas restritas de alto impacto/potência

PRODUTO

DESCRIÇÃO

APTO PARA APLICAÇÕES EXIGENTES:

MBS 940
Diamante

- Grau de inclusão moderado
- Variedade mais ampla de formas
e forças

- Aplicações de finalidades gerais

MBS 930
Diamante

- Diamante friável médio
- Possui altas porcentagens
de arestas de corte

- Diamante premium para lâminas de corte a seco

PRODUTO

DESCRIÇÃO

APTO PARA APLICAÇÕES EXIGENTES:

MBS 920
Diamante

-D
 iamante friável com uma
combinação de cristais de cubo
octaédrico e outras formas inteiras

-A
 plicações moderadas onde a resistência ao
impacto é favorecida

MBS 910
Diamante

- Friabilidade mais alta
- Distribuição mais ampla de
propriedades de forma e resistência

-A
 plicações leves onde se requer uma resistência
ao impacto moderada

DIAMANTES MBS® XL

DESIGN DE CRISTAL APRIMORADO
Os diamantes MBS XL da Hyperion são resultado de um design de cristal aprimorado da série de diamantes MBS 900
para aplicações onde um desempenho extremamente robusto é a chave para o sucesso. O design de cristal diamante
MBS XL permite um rendimento mais alto a custos menores de sistema permitindo o uso de parâmetros de corte
aprimorados e uma vida útil da ferramenta consideravelmente mais longa. A tecnologia própria de design de diamantes
MBS XL reduz significativamente o risco de falhas em campo, mesmo nas condições mais adversas.

O desempenho
aumenta, o risco
de falha diminui

XL
Risco de falha reduzido devido
às ferramentas de corte duro

Resistência de contato/Cristal
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XL

n on

Desempenho [m2/ s]

BAIXO RISCO E GRANDE GANHO PARA OS FABRICANTES DE FERRAMENTAS
E USUÁRIOS FINAIS

DIAMANTE NÃO REVESTIDO MBS®
DIRETRIZES GERAIS DE APLICAÇÃO*
Cristais Premium

Classes de Diamantes MBS

970

960 XL

960

Cristais Médios

950 XL

950

940

Cristais Econômicos

930

920

910

Corte plano

Concreto reforçado
Agregado duro

Corte com fio
Corte de parede
Corte plano
Corte com fio

Concreto
Maioria agregados

Fresadora de bloco

Perfuração de núcleo
Perfuração de rodovias

Concreto Verde e Asfalto

Corte manual, DIY

Corte plano
Corte com fio
Corte com lâmina grande

Granito

Corte multilâminas
Aparagem

Calibração

Polimento

Corte com fio
Corte de estrutura

Calcário Mármore

Aparagem
Calibração

Graus de Diamante Premium MBS

970

960 XL

Mineração exploratória

Remoção de amostra de núcleo

Mineração de Óleo e Gás

Perfuração de reservatório impregnado

* Estas são as diretrizes gerais. Por favor, consulte seu representante de vendas local para obter requisitos de aplicação específicos.

TAMANHO DE MALHA / TAMANHOS DE FEPA DISPONÍVEIS

40/45 (D426)

45/50 (D356)

50/60 (D301)

60/70 (D251)

70/80 (D213)

20/30 (D852)

25/35 (D712)

30/40 (D602)

35/45 (D502)

40/50 (D427)



























Diamante MBS 960 XL





















































































60/80 (D252)

35/40 (D501)



Diamante MBS 960 - 910

50/70 (D302)

30/35 (D601)

Diamante MBS 970

Diamante MBS 950 XL

45/60 (D357)

25/30 (D711)

TAMANHOS COMBINADOS*

20/25 (D851)

MALHA EUA (FEPA)

TAMANHOS INDIVIDUAIS













* Todas as gamas de tamanhos combinados possuem ± 5% de tolerância da composição de tamanho único.
Para disponibilidade de tamanho de malha 18/20, contate a Hyperion.
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REVESTIMENTOS DE DIAMANTES MBS®
A Hyperion Materials & Technologies, através das nossas extensas capacidades de pesquisa e desenvolvimento,
desenvolveu a série mais abrangente de revestimentos de diamante disponíveis no mercado atual. Os revestimentos
protegem o cristal do diamante de metais de liga agressivos, como o ferro, o aço, o cromo e o tungstênio.
Os revestimentos da Hyperion são baseados em titânio, cromo, silício, cobre, prata e níquel. Cada revestimento é formulado
para oferecer uma solução para uma aplicação específica, da serragem e perfuração ao corte e polimento.
Os fabricantes de ferramentas que utilizam os produtos revestidos MBS desfrutam de uma nova flexibilidade na fabricação
de sistemas de liga inovadores e altamente econômicos. As propriedades incomparáveis de corte livre, redução
de diamantes arrancados e utilização máxima de cada cristal de corte na matriz de liga são fatores de qualidade
fundamentais para o sucesso em um mercado altamente competitivo.
Os usuários finais do setor de pedra e construção se beneficiam de parâmetros de corte mais elevados, além de obter
uma vida útil mais longa da ferramenta. Um menor consumo de energia é um benefício direto das capacidades
superiores de corte livre de ferramentas com diamantes revestidos MBS.
Cortes mais retos, orifícios de perfuração mais limpos, bem como redução no lascamentos de borda também ajudam a
alcançar uma otimização geral de custos. O resultado é um trabalho de alta qualidade que satisfará até o cliente mais
exigente.
Nosso revestimento com base de titânio (Ti1) foi especificamente desenvolvido para graus de diamante MBS 950 e
inferiores. Com o Ti1, a Hyperion expande sua série de revestimentos altamente bem sucedidos para os cristais de grau
médio e econômico.

BENEFÍCIOS PARA O FABRICANTE DE FERRAMENTAS
- Flexibilidade aprimorada na fabricação
- Redução de diamantes arrancados na matriz de liga
- Utilização máxima de cristais de corte
- Propriedades de corte livres melhoradas.

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO FINAL
- Parâmetros de corte mais elevados
- Cortes mais retos e melhores arestas de corte
- Menor consumo de energia
- Vida útil mais longa da ferramenta
- Otimização do processo de custos.
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DIAMANTES REVESTIDOS MBS® - RECOMENDAÇÕES GERAIS
DE LIGA PARA DESEMPENHO SUPERIOR
O uso de produtos de diamante revestido MBS requer uma avaliação da compatibilidade com o sistema de liga e as
condições de fabricação.
REVESTIMENTO

LIGA

Ti1 Baseado em titânio

- Quase todos as ligas comuns
- Restrições quando a concentração de oxigênio
é alta e em ligas de alta temperatura/altamente
reativas

-E
 ssencialmente em todas as aplicações de
construção e pedras de serviço leve a médio

Ti2 Baseado em titânio

- Quase todos as ligas comuns
- Restrições quando a concentração de oxigênio
é alta e em ligas de concentração elevada
molibdênio

-E
 ssencialmente em todas as aplicações de
construção e pedras

Cr2 Baseado em cromo

- Quase todos as ligas comuns
- Pode ser útil quando a concentração
de oxigênio é alta ou pouco controlada.
Funciona bem em ligas com cobalto > 1 µm
- Use com cuidado em ligas altas em ferro
e bronze (> 20%) e ligas com cobre > 10%

-E
 ssencialmente em todas as aplicações exigentes
de construção e pedras

Si2 Baseado em silício

- Quimicamente reativo (ou seja, ligas contendo Fe)
a temperaturas de 800°C e superiores

- Ferramentas de construção
- Pedra: serras, brocas, fios

- Liga de cobre, cobalto e bronze
- Não é necessário controle da atmosfera;
temperaturas inferiores a 900°C

-C
 oroas de perfuração, cortes de parede, cortes
circulares em mármore, lâminas de corte de pedra

MBS SB
Super-Spiked

APLICAÇÕES TÍPICAS
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DIAMANTES REVESTIDOS MBS® Ti1 - REVESTIMENTO ROBUSTO
PARA GRAUS MÉDIO E ECONÔMICO

EXPANDINDO O SUCESSO

A Hyperion Materials & Technologies desenvolveu uma tecnologia própria de revestimento para aplicar um revestimento
robusto de carboneto de titânio para cristais de diamante MBS de graus médio e econômico. Nossa filosofia de produto
é que uma alta qualidade significa desempenho ótimo por meio da seleção do grau de diamante mais adequado
para uma determinada aplicação. Expandir nossa tecnologia de revestimento nos graus médio e econômico é uma
parte essencial desse conceito. O desempenho bem sucedido dos diamantes revestidos MBS em aplicações pesadas
provocou um aumento na demanda de clientes para oferecer essa tecnologia e seus benefícios em todos os graus da
família de diamantes MBS.
O design de revestimento de Ti1 permite aos fabricantes de ferramentas ajustar seus sistemas de liga perfeitamente
aos novos diamantes revestidos. O revestimento Ti1 protege efetivamente o cristal de materiais de liga agressivos
como o ferro, o aço, o cromo e o tungstênio. Retenção de liga aprimorada, alta protrusão do cristal e excelentes
capacidades de corte livre são os benefícios adicionais. A excelente resistência mecânica deste revestimento permite
o uso de diamantes mesmo nas aplicações de construção e pedra mais exigentes.

TESTE DE CAMPO DE DESEMPENHO DE
DESGASTE APARAGEM DE GRANITO CLASSE II

TESTE DE CAMPO DE CONSUMO DE
ENERGIA APARAGEM DE GRANITO CLASSE II
110

100

105
95

100
95

90

90
85

80

85

Não revestido

Ti1

Competidor
1

Competidor
2

80

Não revestido

Ti1

Competidor
1

Competidor
2

Para ferramentas com aproximadamente o mesmo desempenho de desgaste, os diamantes revestidos Ti1 oferecem a melhor
capacidade de corte livre disponível.
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DIAMANTES REVESTIDOS MBS® Ti1
O revestimento Ti1 oferece proteção de cristal
eficaz de materiais de liga agressivos, retenção
de liga aprimorada, alta protrusão de cristal e
excelentes capacidades de corte livre.

DIRETRIZES GERAIS DE APLICAÇÃO*
Classes de Diamantes MBS

Asfalto concreto

950

945

940

935

930

925

920

915

910

Impacto médio

Impacto baixo

Impacto muito baixo

Não reforçado

Equipamento manual

Equipamento manual

Agregados médios

Cortadores DIY

Agregados leves
Granito

Aparagem

Polimento

Calibração
Corte com fio

Calcário mármore
Pedra macia

Corte de estrutura
Polimento
Corte com fio

Calcário mármore duro

Corte de estrutura
Aparagem
Calibração
Corte com fio

Calcário mármore macio

Corte de estrutura
Aparagem

Substituição do diamante natural
* Estas são as diretrizes gerais. Por favor, consulte seu representante de vendas local para obter requisitos de aplicação específicos.
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DIAMANTE REVESTIDO MBS® Ti2 E DIAMANTE REVESTIDO MBS Cr2
PARA CORTE E PERFURAÇÃO EM GRANITO E CONCRETO REFORÇADO
QUANDO AS COISAS FICAM DIFÍCEIS - O Ti2 RESOLVE

O diamante revestido MBS Ti2 e o diamante revestido Cr2 da Hyperion Materials & Technologies estabeleceram novos
padrões na fabricação de ferramentas de diamante, bem como nos resultados de campo. Em aplicações exigentes,
como granitos duros e concreto reforçado, os diamantes revestidos MBS Ti2 e Cr2 da Hyperion são superiores a qualquer
outro produto no mercado.

DIRETRIZES GERAIS DE APLICAÇÃO PARA O DIAMANTE REVESTIDO MBS Ti2 E MBS Cr2
Classes de Diamantes MBS

970

960

955

Impacto muito alto
Máquina de potência alta
Taxas de corte altas
Reforçado

Reforçado
Todos os agregados

Corte com fio

Corte com fio

Laminagem multilâminas

Laminagem multilâminas

Laminagem lâmina grande

Laminagem lâmina grande

Aparagem

Aparagem

Calcário / Mármore

Corte com cinto

Exploração / Mineração

Perfuração de núcleo

TESTE DE CAMPO DE CORTE DE AZULEJO
DE GRANITO COM MULTILÂMINAS

TESTE DE CAMPO DE CORTE
DE CONCRETO CURADO

CONDIÇÕES DE TESTE

CONDIÇÕES DE TESTE

Diamante

Diamante revestido MBS Ti2

Diamante

Diamante revestido MBS Cr2

Material

Granito classe IV – V (Escala I -V)

Material

Concreto curado

Máquina

Pedrini M 595 VJ-78/HN/SN
”Arc de Triomple”

Máquina

15 kW, 20 PS

80 lâminas em 1 eixo com um
diâmetro externo de 1000 mm

Lâminas de serra

diâmetro externo de 350 mm

Lâminas de serra

Profundidade
de corte

6 mm

Taxa de avanço

17 m/min

Profundidade
de corte

0,8 mm corte ascendente
e descendente

Quantidade
de corte

240 – 260 m2 por lâmina de diamante

Vida útil da ferramenta melhorada em 20%
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Impacto alto
Máquinas de potência restrita

Agregados difíceis

Asfalto concreto

Granito

950

Vida útil da ferramenta melhorada em 138%
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DIAMANTES REVESTIDOS MBS® Si2 – ABREM CAMINHO
PARA LIGAS DE FERRO DE ALTA CONCENTRAÇÃO

REDUÇÃO SUBSTANCIAL NO CUSTO DA MATÉRIA-PRIMA DE LIGA FINALMENTE POSSÍVEL
Por meio de um inovador processo próprio de revestimento, os diamantes revestidos MBS Si2 revestidos com carboneto
de silício da Hyperion Materials & Technologies introduzem melhorias há muito esperadas no custo possível da matériaprima da liga. Os fabricantes de ferramentas agora podem reduzir seus custos significativamente, substituindo mais
cobalto por ferro nos seus sistemas de ligas. É possível uma substituição de 70% do caro cobalto em pó por ferro em
pós inferior utilizando o revestimento Si2 da Hyperion na matriz da liga.

A MELHOR OPÇÃO EM TODAS AS CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS
As tentativas passadas de usar ligas sem cobalto ou baixo cobalto com alta concentração de ferro foram limitadas
sobretudo pelas altas taxas de reação do diamante com o ferro. Agora, os revestimentos Si2 aumentam enormemente a
retenção do cristal de diamante em ligas de ferro alto. O revestimento Si2 é fortemente ligado, alcançando uma poderosa
adesão à superfície do diamante.
Os diamantes MBS Si2 permitem um controle de sinterização mais fácil e melhor flexibilidade da liga. Na fabricação de
ligas mais duras, são necessárias temperaturas mais altas. O revestimento Si2 protege efetivamente o cristal de diamante
das reações destrutivas da alta temperatura. Se uma atmosfera não oxidante é usada no processo de sinterização, as ligas
com alta concentração de ferro podem ser processadas com temperaturas muito mais altas sem perda significativa do
grau do diamante.

RETENÇÃO DE LIGA INCOMPARÁVEL
Pela adesão com a matriz de liga de alto ferro, alcança-se uma retenção de liga incomparável. O resultado reduz
significativamente as taxas de diamantes arrancados e melhora as propriedades de corte livre, mesmo nas aplicações
exigentes. Cada cristal pode agora ser usado em todo o seu potencial de trabalho, prolongando, assim, a vida útil das
ferramentas e oferecendo altas taxas de produtividade.

POTENCIAL ECONOMIA DE CUSTO DO PÓ DE LIGA DE METAL ($MM)
100% Fe
US$
3 milhões
80% Fe
US$
2 milhões
60% Fe
US$
1 milhão

Exemplo convincente: Se um fabricante
de ferramentas compra 60.000 kg de
cobalto em pó por ano, a substituição de
70% do cobalto por ferro pode resultar
numa economia anual de quase US$
2 milhões (com base nos preços de 2019).
Vantagens dos diamantes revestidos MBS Si2

40% Fe

Reforçada
Proteção

Retenção

20% Fe

Custos mais baixos
0% Fe
20.000

40.000

60.000

80.000

Melhor desempenho

100.000

Compra de Cobalto em Pó Anual (kg)

MBS Si2 OFERECE ECONOMIA DE CUSTOS SIGNIFICATIVA PARA OS FABRICANTES DE FERRAMENTAS.
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LIGAS DE ALTO FERRO E ALTAS TEMPERATURAS
DE SINTERIZAÇÃO EM ATMOSFERAS NÃO OXIDANTES –
OS DIAMANTES REVESTIDOS MBS® Si2 PODEM COM TUDO
Diamantes revestidos MBS Si2
Máxima proteção do cristal para
uma melhor flexibilidade da liga
e controle de sinterização mais fácil

TESTE DE SUPERFÍCIE DE FRATURA
SEGMENTO DE FERRO
CONDIÇÕES DE PROCESSAMENTO
Liga

100% ferro

Temperatura de sinterização

1100°C

Tempo

10 min

Atmosfera

Argon

CRISTAIS EM SEGMENTO DE FERRO
Diamante não revestido MBS

Diamante revestido MBS Si2

Reação grave – sem
ligação química à liga

Sem reação – o diamante
revestido MBS Si2 apresenta boa ligação à liga

CRISTAIS RECUPERADOS DE SEGMENTO DE FERRO
Diamante não revestido MBS

Diamante revestido MBS Si2

Reação grave – perda
total de bordas, cantos
e lados de cristal

O diamante revestido
MBS Si2 resiste ao ataque
químico mesmo em liga
de 100% ferro

PROTEÇÃO DE CRISTAL EM LIGAS DE FERRO
ELEVADO PARA CORTE A SECO DE CONCRETO
Diamante revestido MBS Si2

Diamante revestido MBS Si2

Processado a 970°C

Processado a 1050°C
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DIAMANTE REVESTIDO MBS® SB - REVESTIMENTO AVANÇADO
SUPERPERFURANTE PARA CORTE LIVRE DE MATRIZ DE LIGA LEVE
Por meio do design avançado de revestimento e da tecnologia de produção Seis Sigmas, a Hyperion criou nosso exclusivo
Revestimento de Liga Leve (SB) superperfurante. O revestimento SB foi desenvolvido para matrizes de liga de metal
macio. O revestimento SB torna as duas principais falhas, escassa retenção de diamante e erosão da liga, uma coisa
do passado. As capacidades de corte livre altamente desejadas de ferramentas de corte de pedra ou concreto são
alcançadas mais efetivamente por meio de ligas leves, que contêm uma alta porcentagem de cobre ou ligas de cobre.
A má adesão entre os cristais de diamante e a matriz de metal macio, juntamente com a erosão da liga, são desafios
comuns experimentados neste campo. O novo diamante revestido MBS SB combate essas falhas por meio de um
inovador design de revestimento duplo.

NOVOS NÍVEIS DE PRODUTIVIDADE PARA APLICAÇÕES EM FERRAMENTAS DE LIGA MACIA
O revestimento SB é um revestimento duplo desenvolvido especificamente para ligas de metal macio que contêm
uma alta porcentagem de cobre ou ligas de cobre. O cristal de diamante MBS premium é protegido primeiro por uma
camada intermediária que reforça firmemente a adesão química entre o diamante e o revestimento. O revestimento
de liga de níquel superperfurante alcança a retenção mais poderosa em ligas leves. O travamento mecânico junto
com a interação química na interface revestimento/liga minimiza a possibilidade do diamante ser arrancado. Este
importante aumento na retenção permite a utilização máxima do diamante e fornece uma vida útil significativamente
mais longa, menor consumo de energia e qualidade de borda de corte superior. Aplicações com máquinas de menor
potência, como as serras de parede, podem se beneficiar enormemente desse revestimento exclusivo. Novos níveis de
produtividade podem ser alcançados em aplicações onde a qualidade da borda é fundamental, ou seja, aparagem
de mármore, granito e azulejos de cerâmica. Essas melhorias tornam o diamante revestido MBS SB uma alternativa
competitiva em custo e desempenho em um ambiente de fabricação exigente.

O diamante revestido MBS SB para matrizes de liga macia.
Nível de revestimento: 60% em peso
Espessura do revestimento: 20 μm

DESIGN INOVADOR DE REVESTIMENTO DUPLO DO DIAMANTE REVESTIDO MBS SB
Camada intermediária superperfurante evita a erosão da liga e cria uma melhor retenção do cristal.
20 µm (60% em peso)

MBS
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Revestimento
de liga de níquel

Camada
intermediária

Melhora:
• Adesão a ligas
• Resistência à abrasão

Melhora:
• Adesão ao
diamante MBS

DIAMANTES REVESTIDOS MBS®
TAMANHO DE MALHA / TAMANHOS DE FEPA DISPONÍVEIS

45/60 (D357)













920 910













60/80 (D252)

40/50 (D427)

950 940 930

50/70 (D302)

35/45 (D502)

30/40 (D602)

25/35 (D712)

70/80 (D213)

60/70 (D251)

50/60 (D301)

45/50 (D356)

35/40 (D501)

40/45 (D426)

30/35 (D601)

TAMANHOS COMBINADOS*

25/30 (D711)

Malha EUA (FEPA)

TAMANHOS INDIVIDUAIS

Ti1

Ti1
960 XL







950 XL







Ti2 & Cr2
970 960













950













Ti2 & Cr2
960 XL







950 XL







Si2
970 960 950













940 930













920 910













Si2
960 XL







950 XL 940 XL







SB Superperfurante
950 XL



940 XL



950 XL 960 XL



950 960



* Todas as gamas de tamanhos combinados possuem ± 5% de tolerância da composição de tamanho único.
Outros tamanhos de malha/FEPA podem estar disponíveis mediante solicitação.
Os fabricantes de ferramentas devem considerar o peso do diamante, não apenas o peso do diamante revestido na preparação do segmento.
Os sistemas de qualidade da Hyperion receberam a certificação ISO 9001:2015.
Especificações do pedido: Por favor, especifique os produtos revestidos ao realizar o pedido; ou seja, diamante MBS 940 Ti1 40/50
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