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MPS1 MATKAPLAR: 
YENİ 10~40 X D HELİS UZUNLUĞU
MPS1 matkaplar, çifte performans (en yüksek kesme 
parametrelerini kullanma veya ekstra uzun takım ömrü)  hedefi  
için tasarlanmıştır. Bu, kanıtlanmış mevcut özelliklerle en ileri 
teknolojiler bir araya getirilerek elde edilmiştir. Genişletilen ürün 
gamı ile süper uzun matkaplarda artık 10 ila 40xD uzunluklar 
standart olarak sunulmaktadır.

Optimum Kesme Kenar Tasarımı
MPS1 matkaplarda  helis kanalı uzunluğu L/D 3~8 olan modellerde 
daha düz bir kesme kenarı kullanılmış olup yeni ve daha uzun helis 
boyuna sahip L/D 10~40 tiplerde ise özel olarak optimize edilmiş, 
kavisli bir kesme kenarı kullanılmıştır. Bu iki farklı tasarımın 
daha pürüzsüz bir kesim sağlayarak istenilen derinliklerde daha 
iyi penetrasyon elde edilmesini sağladığı görülmüştür. Kesme 
kenarları ve yenilikçi Z incelme noktası geometrisi;daha az itme 
kuvveti gerektirmektedir ve yeni Miracle Sigma bazlı kaplama ile 
birlikte, üstün takım ömrü sağlamaktadır.

Kanıtlanmış Özellikler
Yenilenmiş çift zırhlı helis kanalı, en yüksek delik hassasiyetinin 
elde edilmesini, özellikle de bir pilot matkap ile kullanıldığında 
etkili talaş tahliyesi ve düzgün bir finiş yüzeyi elde edilmesini 
sağlayan, kendini kanıtlamış teknolojinin bir parçasıdır. 
Mitsubishi’nin yenilikçi Tri-Coolant delikleri, MQL serisi için 
optimize edilmiştir ve en önemli noktada yani matkabın kesme 
noktasında, soğutma sıvısı akışını önemli ölçüde iyileştirdiği 
kanıtlanmıştır. Akış dinamiği konusundaki kapsamlı araştırmalar, 
sadece artan hacmin faydalarını değil aynı zamanda soğutma 
sıvısının delikten daha verimli bir şekilde akmasının faydalarını 
da göstermiştir. Şeklin optimize edilmesiyle, klasik yuvarlak 
tip soğutma sıvısı deliklerine göre soğutma sıvısının iki kattan 
daha fazla hacimde ve daha yüksek hızlarda tahliye edildiği 
görülmüştür. Talaşın etkili bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlayan 
da kesme noktasındaki bu ekstra akış ve iyileştirilmiş iletimdir. 
Talaşın verimli bir şekilde atılması; çalışılan çeşitli malzemelerde ve 
uygulamalarda yüksek performans sürekliliği sağlar.

MIRACLE SIGMA Kaplama
Yeni MIRACLE SIGMA bazlı, PVD, Al-Ti-Cr-N kaplama, özellikle 
günümüzün modern üretim ortamında talep edilen daha yüksek 
kesme ve ilerleme hızlarında daha uzun takım ömrü sağlamak için 
ihtiyaç duyulan korumayı sağlar. Ek olarak, kaplamanın parlatılmış 
Zero-μ yüzeyi, kaynamaya karşı mükemmel direnç ile daha keskin ve 
güvenilir kesme işlemi için çok düşük sürtünme katsayısı gibi birçok 
önemli özelliğe sahiptir. Pürüzsüz yüzey aynı zamanda, daha yüksek 
ilerlemelerin ve hızların ürettiği ekstra talaş düşünüldüğünde genel 
performans açısından önemli olan verimli talaş tahliyesine de 
yardımcı olur. Asıl önem taşıyan, karbür altyapının yeni kaplamanın 
performansını tamamlayacak sertlik ve dayanıklılığa sahip olmasıdır.

Kesme Kenarı
Tasarımı

Mevcut ölçüler
Ø3,0 – Ø20  l/d x 3 ~5 
Ø3,0 – Ø14  l/d x 8 ~20
Ø3,0 – Ø10  l/d x 25~35
Ø3,0 – Ø9    l/d x 40

L/D 10~40

L/D 3~8
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