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WJX - NOWE ŚREDNICE I NOWY 
GATUNEK PŁYTEK
Niedawno wprowadzona przez Mitsubishi Materials 
seria wysokowydajnych frezów typu WJX została ostatnio 
rozszerzona o 2 nowe średnice i nowy gatunek płytek. 
Frez WJX został zaprojektowany jako wielofunkcyjny, 
przeznaczony do wysokowydajnej obróbki z dużymi 
posuwami i szerokiego zakresu zastosowań. Celem 
rozszerzenia możliwości obróbkowych, wprowadzono  
2 frezy o mniejszej średnicy - 50 mm i 52 mm, przy czym 
frez Ø50 jest oferowany w wersji 3- i 4-płytkowej. Oprócz 
tego, celem zwiększenia zakresu zastosowań serii 
WJX, wprowadzono płytki w nowym gatunku, MC7020, 
przeznaczone do wysokowydajnej obróbki stali i stali 
nierdzewnych. Gatunek MC7020 pokrywany metodą CVD 
charakteryzuje się większą odpornością na powstawanie 
kraterów i zapewnia stabilność, szczególnie podczas 
obróbki szybkościowej.

Zdolność tej głowicy do obróbki z dużym posuwem 
oznacza, że jest odpowiednia do obróbki zgrubnej  
z wydajnością spełniającą nowoczesne wymogi. WJX 
zapewnia stabilność procesu i niski poziom hałasu, 
nawet podczas obróbki przerywanej. Taki rezultat udało 
się osiągnąć dzięki zmniejszeniu oporów skrawania 
występujących w początkowej fazie kontaktu płytki  
z obrabianym materiałem.

Płytki
Ekonomiczne, dwustronne płytki o negatywnej geometrii, 
skomplikowanym kształcie powierzchni przyłożenia, 
zwiększonej ostrości i wytrzymałości. Dzięki unikatowej 
geometrii krawędzi skrawającej wióry powstające 
podczas obróbki są krótkie, co zapobiega ich zwijaniu 
się i tym samym zwiększa zakres zastosowania płytek. 

Większą wytrzymałość na obciążenia podczas obróbki  
z dużymi posuwami, uniemożliwiającą nagłe złamanie się 
narzędzia, uzyskano przez zwiększenie grubości płytek.   
Kieszeń wiórowa eliminuje problem zakleszczania się 
wiórów, a mocowanie płytki na jaskółczy ogon zapobiega 
jej unoszeniu się i zapewnia stabilne zamocowanie 
bez użycia łapy dociskowej. Dodatkowo, geometria  
ta pomaga w absorbowaniu sił skrawania. Płytki mają 
również krawędź wygładzającą, która zapewnia dobrą 
jakość powierzchni po obróbce zgrubnej. Podsumowując: 
płytki o nowej geometrii łączą zalety tradycyjnych 
płytek jednostronnych (wydajność podczas zagłębiania 
skośnego i ostrość) z zaletami płytek dwustronnych 
(efektywnością kosztową i wytrzymałością).
 
Gatunki i średnice
Do ośmiu aktualnie dostępnych gatunków płytek został 
dodany nowy gatunek MC7020. Dostępne średnice 
frezów: Ø50 - Ø160 mm.

ZALETY PŁYTEK 
JEDNOSTRONNYCH
Płytka pozytywna, ostra 
krawędź skrawająca

ZALETY PŁYTEK 
DWUSTRONNYCH 
Ekonomiczna konstrukcja, 
duża wytrzymałość  
i odporność na pękanie

PODWÓJNE KORZYŚCI

MC7020
struktura powłoki

Powłoka AL2O3

Powłoka TiCN

Podłoże z węglika spiekanego


