MMP DSK
MMP DSL

As buchas de fixação MMP possuem um uso geral na engenharia mecânica. Em
substituição às tradicionais chavetas, elas fixam eixos em cubos, e são capazes
de transmitir altos torques e/ou forças axiais. Sua alta capacidade de
concentricidade, simetria dinâmica e a facilidade de desmontagem oferecida
pelo emprego de um aço mola temperado, tornam estas buchas ideais para
aplicações onde é necessário uma precisão de concentricidade, altas frequencias
rotacionais estão envolvidas ou componentes de fixação sejam passíveis de
troca. Exemplos típicos de aplicação incluem a fixação de engrenagens, polias
sincronizadoras em fusos de esferas, dispositivos de perfil de rolos, etc.
Entretanto, estas buchas não são indicadas somente para aplicações complexas,
podendo ser utilizadas em todos os tipos de fixação eixo-cubo, a um custo
razoável.

A bucha MMP é produzida com um aço mola tratado termicamente. O diâmetro
externo é usinado com tolerância ISO h5, e o diâmetro interno com tolerância ISO
H6. O erro máximo de concentricidade entre o diâmetro interno e externo é de
0,01 mm. Os parafusos são conforme DIN 912-12.9, e devem ser torqueados
com um torquímetro aferido conforme instruções de instalação MMP.
A bucha MMP devrá estar totalmente inserida no cubo e no eixo, para possibilitar
a fixação.
A tolerância do furo no cubo deverá ser H7 (H6 para as aplicações com requisitos
de concentricidade maior, como por exemplo nas engrenagens) . A tolerância do
eixo deve ser h5 (h6 máx.).
O eixo e o alojamento no cubo devem ser usinados com uma rugosidade
máxima de Rz= 2.5 - 6.3 microns.
Para assegurar que a tensão exercida no cubo não deforme plasticamente o
material, recomendamos um mínimo de parede do cubo conforme indicado
abaixo:
AçoSAE 1045 = 0,6 .(d2 - d1)
Liga de alumínio - Força mínima F38 = 1,0 .(d2 - d1)
Ferro fundido GG22 = 1,0 . (d2 - d1)

Tabela - Dimensional MMP DSL

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM
BUCHA DE FIXAÇÃO MMP: DSK, DSL, DSM, DSM.1 E DSM.2

