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KESILMESI ZOR MALZEMELER IÇIN  
KESICI UÇ KALITELERI

Kesilmesi zor malzemelerin tornalanmasında yaygın bir 
şekilde karşılaşılan kenarda küçük çatlamalar ve kesici 
uç kırılması sorunlarıyla başa çıkmak için Mitsubishi 
Materials en yeni kesici uç kalite serisini sunmaktadır. 

Yenilikçi Miracle Sigma Teknolojisine sahip yeni MP9005, 
MP9015, MT9005 ve MT9015 kesici uç kaliteleri eksi köşe 
radyusu toleransı seçeneğiyle piyasaya sürüldü. Bununla 
birlikte, nötr kesici uçlar LS (hafif kesme), MS (orta 
kesme) ve RS (kaba kesme) talaş kırıcılarla da tedarik 
edilebilmektedir. Pozitif kesici uçlar modern işleme 
dünyasında karşılaşılan çeşitli zorluklar için yeni FS 
veya FS-P polisajlı talaş kırıcılar, eklenen LS veya LS-P 
ve MS kırıcılarla donatılmıştır. Yeni MP9005 ve MP9015 
kaliteler dayanıklı sağlam karbür alt yapıya,yüksek 
sertlik seviyesinin dengelenmesini sağlayan tek katlı 
Al zengini (Al,Ti)N PVD kaplamaya sahiptir. Bir çok test 
malzemeleri üzerinde uzun işleme sürelerinde yapılan 
testlerde aşınma , krater oluşumu ve kaynak direnci 
karşılaştırılmış bu kaplama sayesinde eşsiz bir takım 
ömrü ve güven sağlanmıştır .

MP9005 Serisi, finiş işleme için geliştirilmiş bir ISO 
kalitesi (S05) olup orta kesme uygulamaları için de 
kullanılabilmektedir. Yüksek düzeyde aşınma direnci 
gerektiren ısıya dayanıklı alaşımların tornalama 
işlemlerine özel MP9005 kesici uçlar, Mitsubishi LS ve 
MS talaş kırıcı seçenekleriyle pozitif geometriye sahiptir. 
Titanyum alaşımlarının ve Ni bazlı ısıya dirençli Inconel, 
Hastelloy ve Waspaloy gibi alaşımların kesilmesine uygun 
olan MP9005, mükemmel takım ömrü ve dönüş sürelerini 
belirgin ölçüde azaltabilen performans düzeyleriyle rakip 
kaliteleri geride bırakmaktadır. Bunun sonucunda son 
kullanıcının üretim maliyetlerini düşürmektedir.

Daha zorlu orta ila ağır işleme operasyonları için genel 
amaçlı ISO kalitesi (S15) MP9015 serisi belirlenmiştir. 
Aynı MP9005 deki gibi MP9015 de titanyum alaşımları, 
Inconel, Hastelloy, Waspaloy ve kobalt bazlı alaşımlardada 
olağanüstü performans seviyeleri sunmaktadır. Sert 
MP9015 kalitesi, esnek ve zor aşınan bileşimiyle sürekli 
işlemeye olanak tanımakta olup darbeli işlemeler 
sırasında kenar kırılması ve çentik (kenarda ufalanma 
,dökülme)  potansiyelini azaltmaktadır.

Yeni seriyi tamamlayan kaplamasız MT9005 ve MT9015 
karbür kaliteleri iki kaplama kalitesine de mükemmel 
biçimde uymaktadır. Titanyum alaşımlarının genel 
kesilmesi işlemi için mükemmel aşınma ve kırılma 
direncine sahip bu etkileyici sinterlenmiş karbür kalitesi 
keskin kesme kenarına sahiptir. 
Son kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek bir esneklikte 
yeni kesici uç serisi olarak dört kalite geliştirilmiştir. Bu 
dört kalitenin tümünde çeşitli standart ve eksi toleranslı 
köşe radyusları olan CNMG, DNMG, SNMG, TNMG, 
VNMG, WNMG, CCMT, DCMT, VBMT, VCMT, CCGT, DCGT 
ve VCGT tip geometri seçenekleri sunulmaktadır.
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RS -
KABA İŞLEME

MS -
GENEL KESME

LS -
HAFİF KESME

FS -
FİNİŞ KESME
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