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Inteligentné myslenie vedie k jednoduchým
riešeniam pre niektoré staré problémy spojené 
s vŕtaním vrtákmi s vymeniteľnými reznými doštičkami. 
Ťažkosti, ako zlý odvod triesok z väčších hĺbok, 
nerovnaké opotrebovávanie vnútornej a vonkajšej 
doštičky, spôsobené inými reznými rýchlosťami, ako
aj ohýbanie a opotrebenie samotného telesa vrtáka,
boli vyriešené novým a inovatívnym dizajnom.

Vrták MVX
nové typy rezných doštičiek s povlakmi a utváračmi 
triesok pre zušľachtené ocele a pre hliník

Nový UN utvárač triesky pre kalené ocele 
a UH utvárač triesky pre hliník

Existujúci rad rezných doštičiek 
pre vŕtanie ocele, nerezovej 
ocele a liatiny dopĺňa Mitsubis-
hi Materials o 2 nové utvárače 
triesky a nový typ povlaku.

Najnovšia technológia PVD po-
vlakov bola použitá aj na nový 
typ DP8020. Vďaka tomu je 
ideálnym typom pre kombiná-
ciu s novým utváračom triesky 
UH. Zosilnený okraj tohto utvá-
rača poskytuje vlastnosti pre 
spoľahlivé vŕtanie tvrdších ma-
teriálov - až do 45HRC.

Pre vŕtanie hliníka uvádza Mit-
subishi Materials tvrdokov typu 
TF15 – nepovlakovaný, s no-
vým utváračom UN s ostrou 
reznou hranou. Predchádza 
vzniku nárastkov, zabezpečuje 
výborný odvod triesky, a to pri 
dosahovaní výborných rezných 
parametrov.

Nasadenie rôznych typov povlakov pre 
vnútornú a vonkajšiu doštičku
Vonkajšia doštička má, samozrejme, vyššiu reznú rýchlosť ako vnú-
torná. To vedie k nerovnomernému opotrebeniu. Vnútorná doštička 
teda musí byť odolná voči lomu a musí byť stabilnejšia pri nízkych 
rezných rýchlostiach. Táto nerovnováha v podmienkach sa v Mit-
subishi Materials eliminuje použitím CVD povlakovanej vonkajšej 

doštičky s PVD povlakovanou vnútornou doštičkou. Kombinácia za-
bezpečuje vyššiu spoľahlivosť a menej potrebných výmen opotrebo-
vaných doštičiek, čím sa zvyšuje  produktivita  vŕtania. 

Vymeniteľné doštičky so 4 reznými hranami
Rezné doštičky typu SOMX sú vymeniteľné z vnútornej na vonkajšiu 
pozíciu, majú 4 rezné hrany a unikátny vlnkový utvárač na zlepšenie 
odvodu triesky. K dispozícii je tiež geometria wiper pre vynikajúcu 
presnosť a kvalitu povrchu vŕtaného otvoru. Umiestnenie doštičiek 
je zabezpečené tak, aby pri reze boli obidve rovnako v kontakte 
s obrobkom, znižuje sa ohyb tela vrtáka, čím sa dosahuje čo najsta-
bilnejší výkon.

Teleso MVX
Teleso vrtáka je navrhnuté s otvormi chladiacej 
kvapaliny a optimálnym sklonom drážok na odvod 
triesky, ktorý ponecháva maximálnu možnú hrúb-
ku jadra vrtáka – teda v smere hlavnej reznej sily. 
Týmto sa eliminuje vychýlenie telesa nástroja a po-
máha dosiahnuť spoľahlivé vŕtanie hlbokých otvo-
rov až do 6 x D. Okrem toho je povrch telesa tepel-
ne spracovaný, aby sa zabránilo opotrebovávaniu 
trieskami. Dostupné rozmery sú Ø17mm - Ø43mm 
s pomerom L/D=2, 3, 4, 5 a 6 a Ø17mm - Ø63mm 
s pomerom L/D=2, 3, 4 a 5.
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Z vývojových laboratórií Mitsubishi Materials prichádzajú ďalšie novin-
ky – tentoraz rezné doštičky na sústruženie ťažkoobrobiteľných mate-
riálov so zlepšenými parametrami substrátov a povlakov doštičiek. 

Nové typy rezných doštičiek
pre ťažkoobrobiteľné materiály

S použitím novej technológie povlakovania – Miracle Sigma Techno-
logy, fi rma uviedla nové typy povlakov MP9005, MP9015 a MT9015 
s voľbou presnejšej tolerancie rozmeru doštičky. Všetky negatívne do-
štičky sú v ponuke s utváračmi triesky typu LS (dokončovanie), MS 
(stredné obrábanie) a RS (hrubovanie). Pozitívne typy rezných došti-
čiek majú zas v ponuke utvárače triesky typov FS alebo FS-P leštené 
utvárače, plus LS a MS typy. Tento široký sortiment pokrýva celú ob-
lasť použitia sústružníckych doštičiek. 

Typy MP9005 a MP9015 sú vyrobené s použitím špeciálneho sub-
strátu s veľmi vysokými pevnostnými charakteristikami s PVD povlakom 
s (Al,Ti)N vrstvou s vysokou tvrdosťou. To naozaj signifi kantne zvyšuje 
odolnosť voči opotrebeniu a zabraňuje vzniku nárastkov, čo poskytuje 
vysokú životnosť a spoľahlivosť nástroja pri obrábaní. 

MP9005 (S05)
Typ MP9005 (S05) je ideálny pre dokončovanie, ale je, samozrejme, 
veľmi dobrý aj pri aplikáciách stredného obrábania. 

Označovaný ako prvá voľba pre sústružnícke operácie, ktoré vyžadujú 
vysokú úroveň odolnosti proti opotrebovaniu (obrábanie žiaruvzdorných 

materiálov), typ MP9005 
združuje pozitívne geomet-
rie s utváračmi Mitsubishi 
LS a MS. Perfektný pre sú-
struženie titánových zliatin 
a zliatin na báze Ni - Inco-
nel, Hastelloy a Waspaloy, 
M9005 prekoná ostatné 
doštičky zachovaním výbor-

nej životnosti a reznými para-
metrami, ktoré výrazne znižujú 
výrobné časy. 

MP9015 (S15)
Pre stredné obrábanie a hrubovanie je vhodný typ MP9015 (S15). Rov-
nako ako MP9005, aj MP9015 dovoľuje použiť vysoké rezné paramet-

re aj pri obrábaní titánových 
zliatin, Inconelu, Hastelloy 
a Waspaloy ocelí a tiež zliatin 
na báze kobaltu. MP9015 je 
výborný na kontinuálne obrá-
banie. Pružná charakteristika 
a pevná kompozícia telesa do-
štičky, vďaka špeciálnemu TK 
substrátu, tiež výrazne znižuje 
nebezpečenstvo lomu, a to aj 
pri prerušovanom obrábaní.
 

MT9015
Nový rad dopĺňa ešte typ MT9015 
bez povlaku. Tento nový typ má ostré 
rezné hrany s excelentnou odolnos-
ťou a životnosťou pre sústruženie titá-
nových zliatin. 

Všetky nové typy radu 9000 boli vy-
vinuté a sú vyrábané v geometriách: 
CNMG, DNMG, SNMG, TNMG, 
VNMG, WNMG, CCMT, DCMT, 
VCMT a VBMT, vo všetkých štan-
dardných veľkostiach a s presnejšou 
toleranciou rozmeru doštičky.
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Vysoká tuhosť telesa – vysoký výkon - až 6 x D.
Vymeniteľné doštičky so 4 reznými hranami – lepšia ekonomika

a nižšie skladové zásoby.
Optimálne umiestnenie reznej doštičky a dizajn drážky pre

rovnomerné rozloženie zaťaženia.
Nový UH lamač pre kalenú oceľ.

Nový UN lamač pre hliník.

UN lamač
pre hliník

UH lamač pre 
kalenú oceľ

KDE OSTATNÍ KONČIA,
MY POKRAČUJEME

www.mmc-hardmetal.com

Ďalšie informácie nájdete
na oficiálnej stránke
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