
POWLEKANY GATUNEK CBN BC8110 — TECHNOLOGIA NOWEJ GENERACJI
Toczenie stali hartowanej
Mitsubishi Materials opracowało nowy gatunek z 
powlekanego CBN (regularnego azotku boru) do wydajnego 
toczenia stali hartowanej – BC8110. Wykorzystano przy tym 
kolejną generację technologii pokrywania, dzięki której 
osiągnięto wyjątkową odporność na ścieranie (na zużywanie 
ostrza) oraz zwiększono efektywność. 
Nowy gatunek BC8110 poszerza ofertę produktów do 
toczenia marki Mitsubishi o płytki do ciągłego toczenia na 
mokro lub sucho, przy głębokości skrawania w granicach 
0,2 mm i prędkości do 300 m/min. Jest on uzupełnieniem 
dla gatunku BC8020, służącego do ciągłej obróbki z dużym 
obciążeniem lub do lekkiej obróbki przerywanej.

Technologia powlekania
Zarówno odpowiednia wydajność, jak i inne zalety nowego 
gatunku są efektem niestrudzonej pracy Działu Badań 
i Rozwoju Mitsubishi Materials (R&D). W ten sposób 
powstała kompozycja, która łączy niewielkie cząstki CBN 
(regularnego azotku boru) mikrocząsteczkowym spoiwem. 
Nowa technologia wiązania podłoża zapobiega powstawaniu 
nagłych pęknięć, poprzez wykluczenie możliwości tworzenia 
pęknięć liniowych, szybko wnikających w głąb podłoża.  
Wynika to z faktu, że w drobnoziarnistym podłożu pęknięcia 
rozchodzą się w sposób promieniowy (płytko). Dzięki temu 
gatunek BC8110 doskonale sprawdza się podczas obróbki 
ekstremalnie twardej stali.

Pierwszą z warstw powłoki jest TiAlN, zapewniająca wysoką 
przyczepność do bazowego podłoża CBN oraz wytrzymałość 
na działanie sił powodujących łuszczenie się powłok. Nad 
nią znajduje się nowa powłoka Mitsubishi TiAlSiN, która 
zwiększa odporność na zużycie i wykruszanie się. Na samym 

wierzchu znajduje się nowo opracowana powłoka ceramiczna, 
zapewniająca ochronę przed tworzeniem się narostu. 
Przeprowadzone testy wykazały, że ta wyjątkowa kompozycja 
warstw poprawia zużycie ścierne powierzchni przyłożenia o 
ponad 50%, w porównaniu do konwencjonalnych gatunków 
powlekanych z CBN. 
Ponadto gatunek BC8110 pozwala znacznie dłużej 
osiągać doskonałą jakość powierzchni obrabianej, niż 
w przypadku konwencjonalnych płytek skrawających. 
Przyjmując jakość powierzchni obrobionej jako priorytetowy 
czynnik, utrzymywany w długim okresie czasu, nowy 
gatunek charakteryzuje się trwałością o 30% wyższą, przy 
równoczesnym zachowaniu wyjątkowej odporności na 
powstawanie wykruszeń. W efekcie użytkownik końcowy 
otrzymuje niezmiennie wysoką wydajność pracy. 
 
Możliwości
W celu zwiększenia potencjału nowego gatunku, firma 
Mitsubishi zastosowała go w szerokim zakresie geometrii 
płytek. Nowa oferta obejmuje negatywne płytki CNGA o 
kącie 80° z dwoma lub czterema krawędziami skrawającymi, 
płytki CNGM z dwoma krawędziami skrawającymi, a także 
płytki DNGA i DNMA o  kącie 55° z dwoma krawędziami 
skrawającymi. Płytki trójkątne mają geometrię TNGA, WNGA, 
TCGW i TPGB z 3-ma lub 6-ma krawędziami skrawającymi. 
Całość uzupełniają geometrie VNGA, VBGW, CCGT, CCGW, 
DCGW, DCGT i CPGB. Wszystkie te geometrie współpracują z 
istniejącymi oprawkami narzędzi znajdującymi się w ofercie 
produktów do toczenia marki Mitsubishi.

Nowo opracowana 
powłoka ceramiczna

Warstwa powłoki TiAlSiN

Warstwa powłoki TiAlN

Podłoże CBN o strukturze
ultradrobnoziarnistej

Zapobiega powstawaniu
narostu

al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
Tel. +48 71 3351 620, FAX +48 71 3351 621
E-mail: sales@mitsubishicarbide.pl

BC8110_CBN.indd   1 11/23/2015   2:22:25 PM


