
NOWE GATUNKI DO TOCZENIA STOPÓW ŻAROODPORNYCH
Obróbka materiałów trudnoobrabialnych, takich jak stopy 
żaroodporne (m.in. inconel) i stopy tytanu, została uproszczona 
przez wprowadzenie nowych gatunków Mitsubishi: MP9005, 
MP9015 i MT9015.

Technologia powlekania
W nowych gatunkach MP9005 i MP9015 z powłoką (AlTi)N 
wykorzystano najnowszą technologię pokrywania MIRACLE 
SIGMA.  Nowe powłoki (AlTi)N o wysokiej zawartości aluminium 
(Al-rich) przewyższają tradycyjne, jednowarstwowe pokrycia 
stabilnością pracy, twardością oraz znacznie wyższą odpornością 
na ścieranie i powstawanie narostu. Gatunki zostały specjalnie 
dopasowane do obróbki tokarskiej superstopów i materiałów 
żaroodpornych: od wykańczającej, po średnią oraz od średniej, 
do zgrubnej. 

MP9005 jest wysokiej jakości gatunkiem z grupy ISO 
S05, przeznaczonym głównie do obróbki stabilnej. Swoją 
wytrzymałością przewyższa wcześniejsze wersje. Gatunek 
MP9015 z grupy ISO S15 jest natomiast zalecany do bardziej 
ogólnych zastosowań. Do obróbki stopów tytanu Mitsubishi 
wprowadziło linię gatunków MT9015 z niepokrywanego węglika 
spiekanego o ostrzej krawędzi skrawającej i wysokiej odporności 
na ścieranie.  Linia bez powłok przeznaczona jest  do ogólnej 
obróbki stopów tytanu.

Łamacze wióra 
Nieustanne dążenie do poprawy i jakości produktów Mitsubishi 
umożliwiło działowi rozwoju stworzenie łamacza LS do obróbki 
lekkiej, nowego łamacza MS do obróbki średniej i ogólnej oraz 
RS do obróbki zgrubnej.  Łamacz wióra LS, przeznaczony  
do skrawania z małą głębokością, dzięki poprawionej geometrii 
ułatwia usuwanie wióra podczas obróbki z głębokością mniejszą 
niż promień naroża. Łamacz MS, przeznaczony do bardziej 
ogólnych zastosowań, ma dwustopniowy kąt natarcia, który 
umożliwia usuwanie wióra i zapobiega jego kłębieniu wokół 
narzędzia i elementu obrabianego podczas obróbki z niskim 
posuwem. Łamacz RS, do obróbki zgrubnej, posiada dodatni 
kąt natarcia. Umożliwia on kontrolę głębokości skrawania oraz 
ścierania się płytki i eliminuje powstawanie narostu na narożu, 
szczególnie podczas obróbki materiałów żaroodpornych.

Łatwy wybór
Oznaczenia nowych łamaczy wióra Mitsubishi zostały 
uproszczone zgodnie z „Easy Selection Breaker System“ 
(Systemem Łatwego Doboru Łamczy Wióra), informującym 
o rodzaju obróbki: L – lekka (light), M – średnia (medium)  
i R – zgrubna (rough) oraz materiale obrabianym, zgodnym 
z oznaczeniem ISO. W tym przypadku litera S informuje  
o przeznaczeniu do materiałów żaroodpornych (wg. ISO). Taka 
formuła oznaczeń została obecnie wprowadzona do wszystkich 
nowych gatunków Mitsubishi, ułatwiając identyfikację płytki 
oraz jej użycie przez odbiorcę końcowego.

Wszystkie wyżej wspomniane gatunki są dostępne w geometriach 
płytek: CNMG, DNMG, SNMG, TNMG, VNMG i WNMG. 

Nowoczesna, jednowarstwowa powłoka o wysokiej zawartości Al (Al,Ti)N zapewnia stabilną pracę narzędzia z powłoką  
o wysokiej twardości oraz znacznie poprawia odporność na ścieranie, tworzenie się wykruszeń i narostów.

Porównanie powłoki tradycyjnej oraz o wysokiej zawartości Al


