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DÖKME DEMİR VE DÖKME PASLANMAZ 
ÇELİKLER İÇİN YENİ TORNALAMA KALİTELERİ
Mitsubishi Materials, tornalama için geniş kapsamlı 
yüksek kaliteli kesici uç kaliteleri aralığını genişletti. 
BC5110, GG25 ve GG30 gibi gri dökme demirlerin 
işlenmesi için özel olarak kaplanmış bir CBN’ kalitedir. 
MH515 kalite ise, dökme östenitik paslanmaz çelikler ve 
duktil dökme demirler için tasarlanmış CVD kaplamalı 
karbür kalitedir.

Yeni BC5110, yıllar içinde diğer yüksek performanslı 
CBN kalitelerinin üretilmesi için yapılan kapsamlı Ar-
Ge çalışmalarının sonucu çeşitli performans ve faydalar 
sunmaktadır. Bu çalışma, ufalanma direncini büyük 
ölçüde artıran ince taneli, yüksek CBN içerikli bir alt yapı 
yaratmıştır. Bu şekilde işleme güvenirliği ve daha uzun 
takım ömrü sağlanmaktadır. Bu arada, sert seramik 
kaplama katmanı işleme sırasında , parça yüzeyinde 
mükemmel finiş yüzey kalitesi elde etmek için aşınma 
ve ufalanma direnci sağlayarak kullanıcıya avantajlar 
sağlar.

BC5110 kalite hem pozitif hem de negatif geometrili 
uçların geniş bir yelpazede seçilebilmesine ek 
olarak,tezgah  programcılarının ve takım mühendislerinin 
uygulamalarında ideal kesici ucu seçmelerine yardımcı 
olacak iki farklı kenar honlama tipi, FS ve GS bulunmaktadır. 
FS honlama, çapaklanmayı azaltan keskin bir kenara 
sahiptir ve kenar aşınmasına karşı mükemmel direnç 
sunar. GS tip, ince veya düşük rijitlikdeki parçalar için 
uygundur ve kenar çentiklenmesine karşı dayanıklıdır.

Hedef uygulama alanları için.yenilikçi yeni karbür kalitesi 
MH515 özel olarak tasarlanmıştır Gelişmiş bir kaplama, 
genelde turboşarj gövdelerinde bulunan dökme ostenitik 
paslanmaz çelik ve duktil dökme demir parçaların 
işlenmesi için gelişmiş soyulma direnci ve kenar ömrü 
sağlar. Performans ve güvenilirlik konusundaki büyük 

gelişmenin temelinde kaplama katmanları arasındaki 
bağlanmayı en üst seviyeye çıkaran Güçlü Yapışma 
teknolojisi bulunmaktadır. Al2O3 üst katman ve karbür 
alt yapıya yüksek seviyede bağlanma sağlayan alttaki 
TiCN katman, optimize edilmiş kristal büyümeli Nano 
doku teknolojisi ile birlikte sağlam bir kesme kenarı 
sağlar. Bu sağlamlık, döküm turboşarj gövdelerinin zorlu 
koşullarının üstesinden gelmek için gereklidir. Ayrıca 
işleme güvenilirliği ve kenar başına daha fazla parça 
işleme sağlamak için mükemmel aşınma ve ufalanma 
direnci sunar. 

MH515 kesici uçlar; hafif işleme için LK, orta kesme 
için MA ve GK ve kaba işleme için RK olmak üzere 
negatif ve pozitif geometrilerde 4 farklı talaş kırıcıları 
bulunmaktadır.
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