
MC6015 - ÇELIK TORNALAMA SINIRLARINI ZORLUYOR
Çeliğin Tornalanması için ISO Kesici Uç Serisi
Mitsubishi Materials yeni MC6015 kesici uç sınıfıyla 
çelik tornalamanın performans sınırlarını rakiplerinin 
hayallerinin ötesine taşıyor. Yeni ISO CVD kaplamalı kesici 
uç serisi, P05 ila P20 ISO uygulama aralığı için idealdir 
ve Mitsubishi'nin patentli Nano-Yapı Kaplama Teknolojisi 
kullanılarak geliştirilmiştir. Bu teknoloji, günümüz metal 
kesme dünyasında ihtiyaç duyulan yüksek performanslı 
parametrelerde işleme yaparken bile sıra dışı aşınma ve 
kenar ufalanma direnci sağlar.

Benzersiz nano-yapı kaplama işlemi, kristalleri sıkı bir 
şekilde, kenar yetmezliğini önleyen ve takım ömrünü 
uzatan tek biçimli yapıya getirmek için kristal büyümesini 
en uygun hale getirir. Bu Al2O3 ultra kalın tabaka nedeniyle, 
özellikle aşırı yüzey sıcaklıkları oluşturan yüksek hızlı, 
yüksek ilerlemeli işleme sırasında, sürekli çelik işlemede 
en iyi seçenek MC6015 kesme ucudur. Pürüzsüz ve sert 
giydirilmiş yüzeyi kaplanmış olan bu yeni patentli tabaka, 
anormal hasarı ve kaynak çentiklenmesini önler. 

Pürüzsüz ve nano-tabaka yüzeyinin altında, Mitsubishi yeni 
TOUGH-Grip Teknoloji katmanını sunmaktadır. Bu MC6015 
serisinde sunulan iki patentli teknolojiden biridir. TOUGH-
Grip Teknolojisi, nano seviyede kontrol edilen kesici uç 
katmanları arasındaki bir arabirimdir. Katmanlar arasındaki 
arabirim nano seviyede kontrol edilir, bu da katmanlar arası 
yırtılmaları önlemek için aşırı derecede yüksek seviyede SIKI 
KAVRAMA tutunumu sağlar. Sonuç olarak, alternatif kesici 
uç sınıflarının çok ötesinde, takım ömrüne ve tutarlılığa 
sahip ,ödün verilmemiş performans elde edilir.

MC6015, sıradışı ısı ve aşınma direnci sağlayan altın renkli 
bir Ti bileşenli üst yüzey tabakasına sahiptir. Bu özel Ti 
bileşeni, AL2O3 tabakası üzerinde krater aşınmasını 
elimine etmeye yardımcı olur. Bu, yeni MC6015 kalitesini 
yüksek hızlı işleme için ideal hale getirir. Krater aşınmasının 
ilk aşamasıyla bu şekilde mücadele edilir. Mitsubishi yan 
yüzeyleri, anormal aşınma ve ufalanmayı önleyen pürüzsüz 
tabaka ile kaplamıştır. Mikroskobik TICN kaplama ile 
entegre edildiğinde pürüzsüz tabaka, geliştirilmiş yüzey 
pürüzlülüğü ve tutarlı takım ömrü sunar.

MC6015 kesici uç kalitesi, karbon ve alaşımlı çeliklerin 
hafif, orta ve ağır kesme koşulları için optimum performans 
parametreleri sağlamak üzere bir dizi talaş kırıcı 
geometrileriyle sunulur. Her bir tip için çeşitli geometriler ve 
talaş kırıcılarla birlikte pozitif ve negatif tanımlarla sunulur. 
Hangi kesici uç gerekirse gereksin, Mitsubishi yeni MC6015 
Serisinin çelik tornalama performansı beklentilerini 
karşılamasını sağlayacak ilgili bir takım tutucuya sahipdir.
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