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ROZSZERZENIE ASORTYMENTU PŁYTEK TOKARSKICH MITSUBISHI MATERIALS
Popularna seria płytek Mitsubishi do wysokowydajnego 
toczenia stali wzbogaciła się o  nowy gatunek, przeznaczony 
do toczenia przerywanego z niższymi prędkościami. MC6035, 
to gatunek wykonany z użyciem najnowszej technologii 
pokrywania CVD, dzięki której naprężenia rozciągające 
między warstwami powłoki ulegają obniżeniu. Zapobiega 
to propagacji pęknięć, które są typową przyczyną kruszenia 
się płytek podczas obróbki przerywanej. Zapewnia to wyższą 
niezawodność w porównaniu z gatunkami konwencjonalnymi i 
bezpieczeństwo w przypadku produkcji wielkoseryjnej.

Nowe gatunki to jednak nie wszystko. Bez nowoczesnej 
geometrii łamacza wióra trudno byłoby zapewnić 
zwiększenie wydajności skrawania. Dlatego właśnie dla 
płytek w gatunku MC6035 opracowano serię łamaczy wióra 
obejmującą łamacze LP, MP, MA i RP. Każdy łamacz wióra został 
starannie dobrany do różnych aplikacji - łamacz LP do obróbki 

lekkiej, uniwersalne łamacze MA i MP do obróbki ogólnej, a łamacz 
RP do obróbki ciężkiej. Łamacz RP charakteryzuje się mocną 
krawędzią natarcia, niskimi oporami skrawania, co pozwala na 
stosowanie go do obróbki przerywanej i usuwania zendry.

Seria gatunków MC obejmuje także gatunek MC6025, który 
wykorzystuje technologię „2 w 1” opracowaną przez Mitsubishi, 
zapewniającą idealne przyleganie powłoki do podłoża i 
 najwyższą wydajność skrawania. Gładka powierzchnia powłoki 
zapobiega powstawaniu narostu i w połączeniu z warstwami 
powłok Al2O3 i TiCN zapewnia doskonałą odporność cieplną i 
na  ścieranie oraz niespotykaną trwałość narzędzia podczas 
wysokowydajnej obróbki. Podłoże płytek gatunku MC6025 
również wykorzystuje nową technologię, zapewniającą wyższą 
ciągliwość warstwy zewnętrznej, a więc wyższą odporność na 
propagację pęknięć.

Seria MC obejmuje także trzeci gatunek, 
MC6015, który idealnie nadaje się do obróbki stali 
konstrukcyjnych i odpowiada klasie węglika P15 wg ISO. 
Technologia powłok nanokrystalicznych uzyskanych  
w procesie kontrolowanego wzrostu kryształów, zastosowana  
w gatunku MC6015, zapewnia doskonałą odporność na 
ścieranie i trwałość podczas obróbki szybkościowej.

Seria MC obejmuje szeroki asortyment płytek o pozytywnej 
i negatywnej geometrii, od płytek typu CNMG, do WPMT.  
Geometrie, z odpowiednio dobranymi łamaczami wióra, 
zapewnieniają doskonałą kombinację wysokiej wydajności skrawania  
i niezawodności.

Gładka powierzchnia powłoki 
zapewnia doskonałą odporność 
na powstawanie narostu. 
Grubsza warstwa TiCN zapewnia 
także doskonałą stabilność 
dzięki odporności na ścieranie  
i na wykruszenia.

Płytki z materiałów kon-
wencjonalnych mogą 
pękać podczas obrób-
ki przerywanej wskutek 
przenoszenia naprężeń 
rozciągających w głąb po-
włoki.

W płytkach z gatunku 
MC6035 w warstwie po-
włoki naprężenia roz-
ciągające ulegają roz-
proszeniu. Zapobiega to 
powstawaniu pęknięć 
podczas obróbki przery-
wanej.
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