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niu. Nad touto vrstvou je novinka od Mitsubishi – povlak TiAlSiN. Ten 
ešte viac zvyšuje odolnosť proti opotrebeniu a vyštrbovaniu. Najvrch-
nejšiu vrstvu tvorí novovyvinutý keramický povlak so skvelou odolnosťou 
proti tvorbe nárastkov, ktorý uzatvára pozoruhodne húževnatú kombi-
náciu vrstiev. Táto dômyselná kombinácia dokáže znížiť opotrebenie 
chrbta o viac ako 50 % v porovnaní s bežnými povlakovanými CBN 
plátkami.

Okrem toho, ako ukázali merania, plátok triedy BC8110 dokázal udr-
žať brilantnú kvalitu konečnej úpravy povrchov výrazne dlhšie ako 

najvýznamnejšie konkurenčné plátky. Vďaka novej tech-
nike a vynikajúcej odolnosti proti vyštrbovaniu dosahuje 
o 30 % vyššie výkony. Výsledkom je neustály vysoký vý-
kon pre koncového používateľa. 

Dostupnosť 
Potenciál tejto novej triedy plátkov dokazuje Mitsubishi 
ich štedrou ponukou: 80-stupňové plátky CNGA s dvomi 
alebo štyrmi reznými hranami a plátky CNGM s dvo-
mi reznými hranami, ako aj plátky DNGA a DNMG 
s 55-stupňovou geometriou a dvomi reznými hranami. 
Trojuholníkové plátky zastupujú geometrie TNGA, WN-
GA, TCGW a TPGB s 3  alebo 6 reznými hranami. 
Sortiment dopĺňajú geometrie VNGA, VBGW, CCGT, 
CCGW, DCGW, DCGT a CPGB. Všetky tieto geometrie 
možno použiť v súčasných nástrojových držiakoch z kom-
plexného sortimentu pre sústruženie od Mitsubishi. 
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Povlakovaný CBN plátok
technológia povlakovania novej generácie

Nová trieda BC8110 rozširuje rad sústružníckych plátkov Mitsubishi 
a zákazník má tak možnosť získať skvelý produkt na kontinuálne sús-
truženie za sucha i s chladením pri hĺbke rezu v oblasti okolo 0,2 mm 
pri rezných rýchlostiach až do 300m/min. Trieda BC8110 tak v sorti-
mente plátkov na obrábanie kalenej ocele účinne dopĺňa súčasnú trie-
du BC8020 určenú na vysokovýkonné kontinuálne obrábanie a ľahké 
sústruženie s prerušovaným rezom.

Technológia povlakovania 
Nový rad plátkov prináša vďaka neúnavnej práci vývojárov spoločnos-
ti Mitsubishi mnoho výhod. Výsledkom je umelecké dielo s jedinečnými 
technickými riešeniami ako nový spekaný CBN substrát s pojivom z ul-
tra-mikročastíc. Táto nová, na trhu unikátna technológia pojiva eliminuje 
možnosť šírenia lineárnych trhlín, čím zabraňuje náhlemu lomu nástroja. 
Taktiež vďaka tejto technológii sa sily pôsobiace pri obrábaní rozdeľujú 
radiálne, a tak BC8110 vyniká v obrábaní extrémne tvrdých ocelí. 

Povlak tvoria tieto vrstvy: TiAlN – zlepšuje priľnavosť základnej vrstvy 
na CBN, pričom dodáva plátku výnimočnú odolnosť proti vydrolova-

Sústruženie kalenej ocele
Na efektívne sústruženie kalenej ocele vyvinu-
la spoločnosť Mitsubishi inovatívny povlako-
vaný CBN plátok triedy BC8110. Technológia 
povlakovania novej generácie od Mitsubishi 
zaručuje vynikajúcu odolnosť proti opotrebo-
vaniu a zvyšuje produktivitu. 
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Novovyvinutá geometria taktiež zaručuje, že triesky vytvorené obrába-
ním sú tenké, vďaka čomu má nástroj dlhšiu životnosť pri súčasnom zvý-
šení rezných rýchlostí a posuvov. Okrem toho sa znižujú radiálne rezné 
sily, čo znižuje vibrácie aj prípadný ohyb. Výsledkom je plynulý proces 
obrábania a vyššia efektivita obrábania tvrdých a drsných materiálov 
s rozsahom tvrdosti od 50 do viac ako 60HRc. 

Vysoký výkon 
Vysoká tuhosť a mimoriadna efektivita obrábania robia z VFFDRB ideálny 
nástroj na obrábanie materiálov nad 50HRc s veľkým posuvom a dlhým 
presahom. Frézy sú dostupné so 4 alebo 6 reznými hranami a 40 stupňo-
vým uhlom skrutkovice. Navyše, tieto frézy sú určené pre malé dĺžky rezu, 
čo ešte zvyšuje pevnosť a minimalizuje vibrácie. Všetky veľkosti majú od-
ľahčené telo pre lepšiu dostupnosť v obrobku a sú v ponuke v priemeroch 
3, 4, 6, 8, 10 a 12 mm, s celkovou dĺžkou od 60 do 110 mm a s priemerom 
stopky od 6 do 12 mm. 

Vysokovýkonná čelná fréza VFFDRB
s novou geometriou

Novinka od Mitsubishi 

Eliminácia nežiaducich rezných síl a vysokovýkonné 
obrábanie kalenej ocele s veľkým posuvom. To je 
stručná charakteristika nového radu čelných fréz 
VFFDRB, ktoré Mitsubishi práve uvádza na trh. 
Tento nový rad prináša technické fi nesy ako unikát-
nu geometriu reznej hrany Duplex Corner Radius, 
kombinujúcu veľký a malý rádius reznej hrany pre 
výnimočne vysoký výkon a dlhú životnosť. 

Pre užívateľov požadujúcich väčší priemer začlenila fi rma Mitsubishi geo-
metriu VFF do radu vymeniteľných hlavíc IMX. Inovatívny upínací systém 
IMX bol špeciálne vyvinutý na obrábanie pri veľkom zaťažení. Spoj sa 
vyznačuje výnimočnou pevnosťou, čo významne redukuje vibrácie pri 
obrábaní s veľkým posuvom. Všetky frézy radu VFF tak majú nastaviteľný 
priemer od 10 až do 25 mm. Upínanie IMX tiež znižuje náklady na inven-
tarizáciu náradia, pretože umožňuje používať jednu stopku s veľkým množ-
stvom rozličných typov hlavíc. 

Univerzálnosť
Rad VFF je ideálny vysokovýkonný nástroj na čelné frézovanie kalenej oce-
le, mäkkej  i legovanej nástrojovej ocele pri veľkosti posuvu 150m/min. 
s hĺbkou radiálneho rezu dosahujúcou 50 % celkového priemeru frézy. Pri 
porovnaní výkonu obrábania nástrojovej ocele s frézou s priemerom 6 mm 
pri presahu 7xD vykazovali bežné nástroje zo spekaného karbidu vyštrbo-
vanie hrany po 50 metroch obrábania, zatiaľ  čo nový rad Mitsubishi VFF 
vykazoval normálne charakteristiky opotrebovania až po obrobení 200 
metrov. To všetko vďaka svojej unikátnej konštrukcii, ktorá predlžuje život-
nosť frézy a umožňuje obrábať s väčším posuvom a vyššou efektivitou ako 
konvenčné čelné frézy s klasicky zaoblenou reznou hranou. 
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