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VQT5
PRE TITÁN
ČELNÉ STOPKOVÉ FRÉZY
S RÁDIUSOM S VNÚTORNÝM 
CHLADENÍM OSOU FRÉZY

Prvá voľba pre vysokú účinnosť, frézovanie 
hlbokých drážok a rohové frézovanie zliatin 
titánu. 

Nepravidelné stúpanie skrutkovice, 5 britov 
a optimalizovaná geometria reznej hrany 
umožňujú rýchlejší úber materiálu
až 250cc/min.

Ø16, 20 a 25mm s 3 a 4mm rádiusom. 
Ostatné rádiusy sú k dispozícii
na objednávku.

Geometria s plynulým  
prechodom rádiusu.

Optimalizovaný tvar 
drážky pre dokonalejší 
odvod triesky.

VQT5
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Schopnosť novej frézy VQT5 dosahovať perfektné výkony pri frézo-
vaní hlbokých drážok a pri bočnom frézovaní s veľkým prídavkom ae 
je daná novou optimalizáciou 5 britovej geometrie. Tá zabezpečuje 
odolnosť voči chveniu a vibráciám a tiež pomáha lepšie formovať 
a odvádzať triesky. Navyše, precízny prechod rádiusu frézy do fazet-
ky britu veľmi napomáha stabilite procesu frézovania aj pri veľkých 
hĺbkach drážok alebo veľkého ae a presnosť tohto napojenia rádiusu 
na líniu fazetky prispieva aj k nízkej úrovni opotrebenia. Vnútorné chla-
denie stredom telesa frézy zabezpečuje prívod dostatočného objemu 
reznej kvapaliny k rezným hranám. Táto – na prvý pohľad maličkosť - 
je veľmi dôležitá a pomáha zvyšovať efektivitu frézovania odvádzaním 
veľkých objemov triesky z hlbokých drážok – a práve na to je tento typ 
frézy – VQT5 vyvinutý. Použitím optimálnych parametrov frézovania, 
odporúčaných od Mitsubishi Materials a vhodným programovaním 
stratégie frézovania sa dá dosiahnuť s VQT5 minútový objem odobra-
tého materiálu až 250 cm3 v zliatinách titánu. 

Povlak
VQ tvrdokovové frézy sú povlakované inovatívnym (Al, Cr)N typom 
MIRACLE SIGMA povlaku, ktorý vykazuje výbornú odolnosť voči 
opotrebeniu. Kvalita povrchu samotného povlaku má výborné para-
metre, čo výrazne prispieva k lepšej kvalite 
obrobeného povrchu, znižuje rezný odpor 
a zvyšuje kapacitne objem odobratých trie-
sok. Extrémna tepelná a oxidačná odolnosť 
a nízky koeficient trenia nového povlaku 
znamená, že táto generácia fréz bude môcť 
pracovať s maximálnymi výkonmi a záro-
veň veľmi hospodárne z hľadiska miery 
opotrebenia nástroja a to v podmienkach 
frézovania ťažkoobrobiteľných materiálov. 

ZERO-μ povrch
S unikátnym ZERO-μ povrchom je zároveň 
zaručená perfektná ostrosť reznej hrany. 
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Nová 5-britová

Kým predošlé technológie takéto výsledky nedosahovali, 
ZERO-μ technológia dodáva aj ostrú reznú hranu, aj jemný 
povrch - a teda dlhšiu životnosť nástroja. 

VQT5MVRB veľkosti
Momentálne sa v Mitsubishi Materials vyrábajú pre eu-
rópsky trh tri rozmery - Ø16, 20 a 25 mm s rádiusom  
3 a 4 mm. Samozrejme, na zákazku je možné vyrobiť aký-
koľvek špeciálny rádius. 

VQ – najvýkonnejší rad tvrdokovových fréz 
od Mitsubishi Materials dostáva ďalšiu posilu 
– novú, 5 britovú frézu na obrábanie zliatin titánu, 
so špeciálnym dizajnom pre bočné frézovanie 
a frézovanie hlbokých drážok až do 2 x D.

s vnútorným chladením
tvrdokovová stopková fréza
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Kubický nitrid bóru 

Pre efektívne sústruženie kalených ocelí vyvinulo
oddelenie Výskumu a vývoja Mitsubishi Materials 
nový rad povlakovaných CBN - typ BC8100. 

CBN typ BC8100 pre aplikácie 
v kalených oceliach

Kompletnú sériu tvoria štyri typy:

BC8105 – typ pre najvyššie rezné rýchlosti a do-
končovacie rezy. Vyznačuje sa dlhou životnosťou 
a je určený na dokončovacie operácie s potrebou 
finálnej kvality povrchu Ra 0.6μm alebo lepšej, 
vďaka vrstvám svojho povlaku CrAlN a TiAlN, kto-
ré sú extrémne hladké a teda majú nízke trenie. 

BC8110 je typ, ktorý je odporúčaný ako prvá voľ-
ba pre vysokú reznú rýchlosť v kombinácii s kon-
tinuálnym alebo ľahko prerušovaným rezom. Ho-
voríme o rezných rýchlostiach okolo 310 m/min. 

BC8120 je typ pre všeobecné aplikácie, dodáva 
stabilný výkon, nízke hodnoty opotrebovania. Vďa-
ka použitému typu substrátu reznej doštičky s pou-
žitým mikrogranulovaným pojivom má výbornú hú-
ževnatosť. Pojivo v tejto štruktúre zabraňuje šíreniu 
trhlín v materiáli reznej doštičky. Tento typ pojiva 
sa používa vo výrobe celej série 8100. 

BC8130 je určený pre húževnaté materiály a pre 
ťažký prerušovaný rez. Vysoký obsah CBN 
a high-tech technológia povlaku je výbornou prí-
pravou pre nároky na reznú doštičku pri obrába-
ní dielov s ťažkým prerušovaným rezom. 

Technológia povlakovania
Všetky typy 8100 spája najnovšia generácia technológie keramické-
ho povlaku, ktorý zabezpečuje výnimočnú odolnosť voči opotrebeniu 
a prispieva k maximalizácii produktivity vo výrobe. Všetky povlaky ob-

sahujú TiAlN vrstvu, ktorá zlepšuje priľnavosť k povrchu CBN, a tiež 
zabezpečujú vynikajúcu odolnosť proti tvorbe nárastkov. Tak, ako majú 
povlaky spoločné znaky, každý z nich má tiež svoje špecifiká zamerané 
na konkrétne aplikácie.

Substrát CBN 
Výskum a vývoj u Mitsubishi Materials v tejto oblasti vyústil do inovatív-
nej technológie výroby základného substrátu, použitého pre všetky typy 
8100. Mikro a strednozrnné CBN sú spojené pomocou mikropojiva. 
To zaručuje prevenciu pred rozvojom lineárnych trhlín a náhleho lomu 
vďaka radiálnemu rozkladaniu rezných síl pri sústružení prerušovaným 
rezom. Výsledkom je stabilný vysoký výkon pre zákazníka. 

Dostupnosť
Pre zvýšenie potenciálu týchto CBN typov, Mitsubishi Materials ponúka 
široký sortiment ISO geometrií doštičiek. Je možné si vybrať štandardné 
úpravy reznej hrany pre malé hĺbky rezu až po náročné prerušované rezy. 
Navyše, sú dostupné 2 utvárače triesky. Obrábanie tvrdých a mäkkých 
vrstiev nepredstavuje pre tieto nové typy CBN žiadny problém.


