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KÜÇÜK PARÇALARIN TORNALANMASI İÇİN  
YENİ KESİCİ UÇ KALİTESİ
Mitsubishi Materials, küçük parça işleme performansını 
iyileştirmek için kapsamlı hassas tornalama serisine 
yeni bir kesici uç kalitesi ekledi. Kayar kafalı tornalama 
merkezleri ve girift işlemeler için ideal olan yeni MS6015 
kalitesi, karbon ve otomat çelikleri için tercih edilen kesici 
uçtur. 

Yeni PVD kaplı karbür kalitesi özel karbür alt yapısını 
daha uzun takım ömrü için aşınma dayanımını önemli 
ölçüde iyileştiren ve üreticilerin uzun işleme serileri ile 
tam otomasyonlu üretim ihtiyaçlarını karşılayan yeni 
geliştirilmiş PVD kaplamayla bir araya getirmektedir. 
Geleneksel TiAIN kalitelerinin aksine yeni MS6015, 
3000 HV üzeri sertliğe sahip yenilikçi TiCN çok tabakalı 
kaplama kullanmaktadır. Bu yeni tabaka teknolojisi, olası 
en iyi işleme sonuçlarını sağlamak için üstün aşınma ve 
kaynak direnci sunmaktadır. 

Üstelik yeni MS6015, kenarda birikme oluşumunu önleyen 
ve talaşın kesme alanından kolayca akmasını güvence 
altına alan son derece düşük bir sürtünme katsayısına 
sahiptir. Sağlanan etkili talaş atma sayesinde müşteriler, 
talaşın sorun yaratmayacağından ve işlenen parçalardan 
uzaklaştırılacağından emin olarak üretkenliğin, takım 
ömrünün ve performansının önemli ölçüde arttığını 
görecektir.  

Mitsubishi Materials, ayrıca, bu etkileyici yeni kaliteyi, 
işlenecek parçalar üzerinde hassas köşe geometrisi 
sağlamak için negatif köşe radyus  toleransına sahip 
olacak şekilde tasarlamıştır. Negatif tolerans (0,08) mm 
hassas köşe radyusuna sahip 01M, (0,18) mm hassas köşe 
radyusuna sahip 02M ve (0,38) mm hassas köşe radyusuna 
sahip 04M her biri ayrı olarak bulunmaktadır. Yeni kalite, 
modern uygulamaların çeşitli taleplerine uygun üç talaş 
kırıcıyla piyasaya sunulmuştur. R-SS talaş kırıcı, otomatik 
tornalama merkezlerindeki hafif işleme operasyonları 
için önerilmektedir. Paralel talaş kırıcı, düşük ilerleme 
hızlarında işleme sırasında olağanüstü talaş kontrolü 
sağlarken R-SN kırıcı düşük ila orta ilerleme hızlarının 
ihtiyaçlarına odaklanmaktadır.
 
Daha çok yönlü ters tornalama ve kopya tornalama için, 
SMG talaş kırıcıda uzun üretim serilerinde üstün talaş 
kontrolü sunan son derece keskin kesme işlemi sağlayan 3B 
kalıplanmış kırıcı bulunmaktadır. 0,15 mm/devir kadar yüksek 
ilerleme hızlarında 150 m/dak altındaki hızlarda işleme 
yapabilen 7 derece pozitif kesici uçlar CCGT ve DCGT adlarıyla 
bulunmaktadır. 

Yenilikçi geometrinin, kalite ve kaplama yapısı 
kombinasyonunun takım ömrünü uygulamaya bağlı olarak %30 
ila %60 oranında arttırdığı belirlenmiştir. Ayrıca, yeni MS6015’in 
parça hassasiyetini ve kesici uç takım ömrünü alternatif ürün 
serilerine kıyasla belirgin ölçüde iyileştirdiği onaylanmıştır. 

NEGATİF TOLERANS
KÖŞE RADYUSU

MS6015 SERİSİ


