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NOWE GATUNKI DO TOCZENIA 
ŻELIW I STALIW NIERDZEWNYCH
Firma Mitsubishi Materials rozszerzyła swoją bogatą 
ofertę gatunków płytek do toczenia. BC5110 to gatunek 
CBN ze specjalną powłoką, przeznaczony szczególnie 
do obróbki żeliw szarych, np. GG25 i GG30. MH515  
to węglik spiekany pokrywany metodą CVD, dedykowany 
do obróbki odlewów ze staliw austenitycznych oraz żeliw 
sferoidalnych.

Nowo opracowany gatunek BC5110 jest efektem prac 
badawczo-rozwojowych prowadzonych przez wiele lat nad 
innymi gatunkami CBN o wysokiej wydajności. Badania 
te doprowadziły do uzyskania podłoża o drobnoziarnistej 
strukturze, wysokiej zawartości CBN i  znacznie większej 
odporności na wykruszenia. Pozwoliło to zapewnić 
niezawodność procesu i dłuższą trwałość narzędzia. 
Jednocześnie, twarda warstwa ceramicznej powłoki 
zwiększa odporność na ścieranie i na powstawanie karbów 
oraz gwarantuje doskonałą gładkość powierzchni.

Oprócz bogatego asortymentu płytek w gatunku BC5110 
o pozytywnej i negatywnej geometrii, dostępne są dwa 
typy zaszlifowań - FS i GS, dzięki czemu programista 
oraz technolog mają możliwość wyboru najlepszej płytki 
do konkretnej aplikacji. Zaszlifowanie FS daje ostrą 
krawędź skrawającą, redukcję zadziorów i doskonałą 
odporność na zużycie ścierne powierzchni przyłożenia. 
Zaszlifowanie GS jest odpowiednie do obróbki cienkich 
detali lub elementów o niskiej sztywności i zapewnia 
odporność na wykruszenia krawędzi.

Innowacyjny, nowy gatunek węglika MH515 jest specjalnie 
przeznaczony do aplikacji niszowych. Zaawansowana 
powłoka jest bardziej odporna na odpryskiwanie  
i zwiększa trwałość krawędzi podczas obróbki korpusów 
turbosprężarek z austenitycznych staliw nierdzewnych 

i żeliw sferoidalnych. Wyraźny wzrost wydajności  
i niezawodności uzyskano dzięki technologii Tough 
Grip, która maksymalnie zwiększa wiązanie ze sobą 
warstw powłoki. Górna warstwa z Al2O3 i dolna warstwa  
z TiCN o doskonałej przyczepności do podłoża z węglika, 
uzyskana w procesie kontrolowanego wzrostu kryształów, 
zapewnia odporność krawędzi skrawającej na obciążenia 
dynamiczne. Trudne warunki występujące podczas 
obróbki odlewów turbosprężarek wymagają odporności 
na obciążenia dynamiczne oraz doskonałej odporności 
na ścieranie i na wykruszenia. Te właściwości zwiększają 
niezawodność procesu i liczbę detali na ostrze. 

Płytki w gatunku MH515 są dostępne w wersji o negatywnej 
i pozytywnej geometrii, z 4 różnymi łamaczami wióra: 
LK do obróbki lekkiej, MA i GK do obróbki średniej i RK  
do obróbki zgrubnej.
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