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YÜKSEK HIZ VE DAHA FAZLA 
DAYANIKLILIK SAĞLAYAN YENİ TEKNOLOJİ
Pazarda, işleme verimliliğinin iyileştirilmesi için daha 
yüksek kesme hızın’a giderek artan bir talep oluşmaktadır. 
Ek olarak, parçalarda yüksek mukavemetli malzemelerin 
kullanılması yüksek aşınma direncine sahip kesici 
takım ihtiyacını da artırmaktadır. Ancak, yüksek aşınma 
direncine sahip kesici takımların kesme kenarı genellikle  
küçük parçalar halinde kırılmaya ve sağlam olmamaya 
yatkındır. Talebi karşılamak için,Mitsubishi Materials, 
hem yüksek hızda işleme yapabilen hem de mükemmel 
kesme kenarı sağlamlığı sağlayan.yeni CVD kaplamalı 
tornalama kalitesi MC6115’i piyasaya sürdü.

MC6115, yüksek sertlikte temel bir malzeme ile yüksek 
sıcaklıklarda gelişmiş aşınma direnci sağlayan dıştaki 
yeni kalın Al2O3  kaplama kombinasyonuna sahiptir. 
Ayrıca, süper TOUGH-GRIP teknolojisi ile elde edilen daha 
yüksek soyulma direncine ve kesme kenarı sağlamlığına 
sahiptir. Bu, Al2O3 ve TiCN kaplama katmanları arasındaki 
yapışmanın en yüksek düzeyde oluşmasını sağlar.

Süper Nano Doku Teknolojisi
Al2O3 kaplamanın seçkin kristal oryantasyonu, geleneksel 
Nano Doku Teknolojisinin geliştirilmesidir. Bu teknolojik 
iyileşme hem aşınma direncini hem de takım ömrünü 
artırır. 

Aşınmayı ve ani kırılmayı önleme
Darbeli kesme sırasındaki darbeler sonucunda oluşan 
çatlaklar, kaplamadaki çekme geriliminin azalması 
sayesinde önlenir. MC6115 kalitesi, geleneksel CVD 
kesici uçlara kıyasla çekme gerilimini %80 oranında 
azaltır. İşleme sırasında kaplamaların yüzeyinde oluşan 

çatlaklar, kaplama yapısındaki büyük  çekme gerilimi 
nedeniyle kaplama boyunca alt tabakaya yayılırlar. Bu, 
kesici uçların aniden kırılmasının ana nedenlerinden birini 
oluşturur. MC6115, işleme sırasında darbelerin kuvvetini 
yayan ve ani kırılmalardan koruyan yüzey iyileştirme 
işlemi nedeniyle , geleneksel CVD kaplamalardan çok 
daha düşük bir gerilim seviyesine sahiptir. 

Yeni uygulama aralığı imkanları
Dayanıklı alt tabaka ile aşınmaya dirençli kaplamanın 
kombinasyonu, hem yüksek hızda darbesiz hem de 
darbeli kesme işlemlerinde yüksek performans sağlar ve 
böylece 480 m / dak (Vc) kesme hızına kadar daha geniş 
bir aralık da çelik tornalama uygulamalarına izin verir.
Kesici uçlar, kullanılan kenarların kolayca belirlenmesi 
için altın renginde işlenmiştir ve 11 farklı talaş kırıcı ile 
CNMG, DNMG, SNMG, TNMG, VNMG ve WNMG olmak 
üzere 6 negatif geometride sunulmaktadır.

MC6115’teki daha düşük 
çekme gerilimi, çatlağın 
nüfuz’ etmesini durdurur
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Geleneksel kaplamalarda 
daha yüksek çekme gerilimi, 
çatlakların nüfuz etmesine 
izin verir 


