
BC8110 KAPLAMALI CBN KALİTE – YENİ NESİL KAPLAMA TEKNOLOJİSİ
Sertleştirilmiş Çelik Tornalaması
Yüksek sertlikteki çeliğin verimli tornalaması için, 
Mitsubishi Materials yenilikçi bir kaplamalı CBN kesici uç 
kalitesi BC8110'u geliştirmiştir. BC8110'da, olağanüstü 
aşınma direnci sağlayan ve üretkenliği artıran yeni nesil 
kaplama teknolojisi kullanılmaktadır. 
 300m/dakikaya kadar kesme hızı ile 0.2 mm kesme 
derinliğine kadar ıslak veya kuru düz darbesiz tornalama 
için Mitsubishi yeni BC8110 kalitesini müşterilerine 
sunarak tornalama hattını genişletti. Sertleştirilmiş çeliğin 
işlenmesinde kullanılan BC8110'un ürün yelpazesine 
katılması, yeni sınıf yüksek yük düz darbesiz kesme ve 
hafif darbeli tornalama işlemleri için kullanılmakta olan 
BC8020'yi tamamlar.

Kaplama Teknolojisi
Yeni kesici uç serisi, yorucu Ar-Ge çalışmaları sonucunda 
geliştirilen çeşitli performans artışları ve avantajlar 
sunmaktadır. Yeni bir CBN sinterlenmiş alt tabakayı 
ultra mikro partikül bağlayıcı ile bir araya getiren bir 
birleşim oluşturulmuştur. Alt tabakadaki bu yeni bağlama 
teknolojisinin piyasada benzeri yoktur ve lineer çatlak 
gelişimi potansiyelini engelleyerek ani kırılmaları da önler.  
Bu yeni bağlayıcı formül kullanılarak radyal olarak eşit 
bir şekilde dağıtılan kesme kuvvetleri sayesinde BC8110, 
oldukça sert çelik malzemeleri başarılı bir şekilde işler.

Kaplama katmanları, taban katman ve CBN yüzeyi arasındaki 
tutunmayı geliştirirken, üst düzey soyulma direnci oluşturan 
bir TiAlN kaplama içerir. Bu katmanın altında, aşınma ve 

ufalanma oluşumu direncini daha da artıran Mitsubishi'nin 
yeni TiAlSiN kaplaması bulunmaktadır. En üst katmanda 
ise, üst düzey kaynak direnci sağlayan ve dayanıklı bir 
katman kombinasyonu oluşturan yeni geliştirişmiş seramik 
kaplama yer almaktadır. Bu heyecan verici birleşim, 
geleneksel CBN kaplı kalitelerle karşılaştırıldığında yanak 
aşınma dayanıklılığını %50'ye kadar artırmıştır. 
Bunun yanında BC8110, önde gelen geleneksel kesici 
uçlarla karşılaştırıldığında, uzun süreler boyunca yüzeyleri 
kusursuz bir şekilde korumaktadır. Yeni sınıf ayrıca üst 
düzey ufalanma direnci sayesinde takım ömrünü %30'un 
üzerinde artırır. Bunun sonucunda son kullanıcı tutarlı bir 
yüksek performans elde eder. 
 

Kullanılabilirlik
Bu yeni sınıfın potansiyelini arttırmak için Mitsubishi 
kapsamlı bir kesici uç serisi geliştirmiştir. İki veya dört 
kesme kenarlı negatif geometrili 80 derece CNGA kesici 
uçları ve iki kesme kenarlı CNGM kesici uçların yanı sıra, 
55 derece iki kenarlı DNGA ve DNMA kesici uç geometrileri 
de bu seriye dahildir. Üçgen kesici uçlar, 3 veya 6 kesme 
kenarlı TNGA, WNGA, TCGW ve TPGB geometrilerine 
yönelik olarak geliştirilmiştir. Seri, VNGA, VBGW, CCGT, 
CCGW, DCGW, DCGT ve CPGB geometrilerinin eklenmesi ile 
tamamlanmıştır. Tüm bu geometriler, kapsamlı Mitsubishi 
tornalama serisindeki mevcut tornalama takım tutucuları 
ile birlikte çalışır.
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