
MC6015 — NOWY GATUNEK PŁYTEK DO SZYBKOŚCIOWEGO TOCZENIA STALI
Płytki w gatunkach ISO do toczenia stali
Wprowadzony przez firmę Mitsubishi Materials nowy gatunek 
płytek pozwala na uzyskanie wydajności toczenia stali nieosiągalnej 
przez zastosowanie płytek innych producentów. Nowa seria płytek 
ISO została opracowana z wykorzystaniem opatentowanej przez 
Mitsubishi technologii powłok nanokrystalicznych nanoszonych 
metodą CVD (chemicznie), co umożliwia ich zastosowanie  
do obróbki stali obrabianych węglikami z grup ISO P05 do P20. 
Technologia ta zapewnia wyjątkową odporność na ścieranie 
i wykruszanie krawędzi skrawającej, nawet podczas obróbki 
szybkościowej, stosowanej coraz częściej w procesie skrawania 
metali.

Unikatowa, nowatorska technologia powłok nanokrystalicznych 
polega na optymalizacji procesu wzrostu kryształów w sposób 
zapewniający gęste ich upakowanie, powodując powstanie 
jednorodnej struktury, co zapobiega uszkodzeniu krawędzi 
skrawających i zwiększeniu trwałości płytki. Utworzona w ten 
sposób bardzo gruba warstwa Al2O3 sprawia, że płytka z MC6015 
idealnie nadaje się do ciągłej obróbki stali, zwłaszcza obróbki 
szybkościowej z dużym posuwem, podczas której temperatura 
powierzchni osiąga najwyższe wartości. Nowa, opatentowana 
powłoka ma gładką i odporną na zużycie powierzchnię, która 
zapobiega nadmiernym uszkodzeniom płytki i powstawaniu 
narostu. 

W gatunku MC6015, pod warstwą nanokrystalicznej powłoki  
o gładkiej powierzchni wprowadzona została nowoopracowana 
warstwa wykonana w technologii TOUGH-Grip, również 
opatentowanej przez Mitsubishi. Warstwa wykonana w technologii 
TOUGH-Grip to warstwa pośrednia pomiędzy dwiema warstwami 
wykonanymi metodą kontrolowanego wzrostu nanokryształów. 
Zaletą tej technologii jest to, że warstwa TOUGH-Grip bardzo silnie 
przylega do obu pozostałych warstw, co zapobiega rozwarstwianiu.  
W efekcie zapewnia to doskonałą wydajność skrawania i trwałość 
płytki, znacznie większą niż w przypadku płytek innych gatunków.

Wierzchnia warstwa płytek z gatunku MC6015, która  
ma złoty kolor, została wykonana ze związku tytanu i wykazuje 
doskonałą odporność na ścieranie oraz wysoką temperaturę. Ten 
specjalny kompozyt eliminuje również zużycie kraterowe warstwy 
Al2O3, przez co płytki z gatunku MC6015 są doskonałymi 
narzędziami do obróbki szybkościowej. Mimo to powierzchnię 
przyłożenia dodatkowo wykończono gładką warstwą zapobiegającą 
nadmiernemu zużyciu i wykruszaniu krawędzi skrawających, 
która w połączeniu z bardzo cienką powłoką TiCN zapewnia 
jeszcze większą trwałość płytki, a jednocześnie – mniejszą 
chropowatość powierzchni po obróbce.

Dla zapewnienia optymalnych parametrów skrawania podczas 
obróbki lekkiej, średniej i ciężkiej stali węglowych i stopowych, 
płytki w gatunku MC6015 są dostępne w szerokim asortymencie 
geometrii łamacza wióra. Każdy typ płytki jest oferowany z dodatnią 
i ujemną geometrią i różnymi typami łamacza wióra. Dla każdego 
typu płytki w gatunku MC6015 Mitsubishi oferuje odpowiednią 
oprawkę, co gwarantuje wysoką wydajność toczenia stali w wielu 
różnych aplikacjach.
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