
Koreańska firma YG-1, produkująca 
narzędzia skrawające, stale posze-
rza swój asortyment o kolejne pro-
dukty. Płytki tokarskie wchodzące 
w skład serii Universal Line nale-
żą do programu stworzonego z my-
ślą o klientach mających do czynie-
nia z obróbką szerokiego spektrum 
materiałów. Wszechstronność tych 
narzędzi w połączeniu z przystępną 
ceną stwarza możliwość ich zastoso-
wania zarówno w produkcji mało-, 
jak i wielkoseryjnej.

Płytki tokarskie z serii Universal Line 
TOCZENIE wykonywane są z gatunku 

węglika YG801. Jest to substrat ultrad-
robnoziarnisty połączony ze specjal-
ną powłoką PVD o podwyższonej gę-
stości. Jest to rozwiązanie specjalnie 
zaprojektowane w celu zapewnienia 
zarówno wysokiej odporności mecha-
nicznej krawędzi skrawającej, jak i du-
żej odporność na działanie wysokiej 
temperaturę podczas pracy ciągłej.
Połączenie tych dwóch cech czyni ga-
tunek weglika YG801 optymalnym 
rozwiązaniem przeznaczonym do to-
czenia o szerokim zastosowaniu i do 

różnorodnych materiałów. Dobrze 
sprawdza się zarówno w obróbce stali, 
w tym stali nierdzewnych, jak i stopach 
żarowytrzymałych. Może być stosowa-
ny także w obróbce żeliwa szarego.
Płytki z serii Universal Line TOCZENIE 
w zależności od zastosowania mają 
różne łamacze wiórów. Poniżej przed-
stawiamy trzy typy łamaczy wiórów: 

Łamacz UF
Geometria przeznaczona do obróbki wykończeniowej. W przypadku płyt-

ki VBMT 160404 zalecane parame-
try pracy wynoszą: głębokość skrawa-
nia ap = 0,3÷3,0 mm oraz posuw f = 
0,10÷0,15 mm/obr.

Łamacz UG

Geometria przeznaczona do średnich 
naddatków i posuwów. W przypadku 
płytki VNMG 160408 najlepiej spisu-

je się w pracy z głębokością skrawa-
nia ap = 1,0÷4,0 mm oraz posuwem f = 
0,20÷0,40 mm/obr.

Łamacz UR
Geometria przeznaczona do obrób-
ki zgrubnej. W przypadku płytki 

DNMG 150612 optymalne warun-
ki pracy to: głębokość skrawania  
ap = 1,5÷4,0 mm, 
posuw f = 0,30÷0,60 mm/obr. 

narzędzia skrawające
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Narzędzia składane
 TOCZENIE

Koreańska firma YG-1, produkująca narzędzia skrawające, stale poszerza swój asortyment o kolejne pro-
dukty. W poprzednich wydaniach Mechanika przedstawiliśmy nowe grupy narzędzi składanych Universal 
Line do toczenia, wiercenia i frezowania.
W tym miesiącu postanowiliśmy przybliżyć czytelnikom serię Universal Line  TOCZENIE. Prezentując 
ten asortyment, chcemy, aby płytki do toczenia były wysoko pozycjonowane wśród dostępnych na rynku  
narzędzi uniwersalnych, przeznaczonych do obróbki różnorodnych materiałów.
Płytki tokarskie z grupy Universal Line  TOCZENIE stworzyliśmy specjalnie z myślą o klientach mają-
cych do czynienia z obróbką szerokiego spektrum materiałów. Wszechstronność tych narzędzi w połączeniu 
z przystępną ceną stwarza możliwość ich zastosowania zarówno w produkcji mało-, jak i wielkoseryjnej.

Płytki tokarskie z serii Universal Line  TOCZENIE są wykonane z węglika 
YG801. Jest to ultradrobnoziarnisty substrat połączony ze specjalną powłoką 
PVD o podwyższonej gęstości. Rozwiązanie to stworzono specjalnie w celu 
jednoczesnego zapewnienia wyjątkowej odporności mechanicznej krawędzi 
skrawającej oraz dużej odporności na działanie wysokiej temperatury występu-
jącej podczas pracy.
Połączenie tych dwóch cech czyni gatunek węglika YG801 optymalnym wy-
borem w przypadku toczenia różnorodnych materiałów. Dobrze się sprawdza 
zarówno w obróbce stali i stali nierdzewnych, jak i stopów żarowytrzymałych. 
Może być także stosowany do obróbki żeliwa szarego.

Płytki z serii Universal Line   TOCZENIE w zależności od zastosowania mają różne łamacze wiórów. 
Poniżej przedstawiamy trzy typy łamaczy wiórów.

Geometria przeznaczona do średnich nad-
datków i posuwów. W przypadku płytki 
VNMG 160408 najlepiej spisuje się w pracy 
z głębokością skrawania ap = 1,0÷4,0 mm 
oraz posuwem f = 0,20÷0,40 mm/obr.

Geometria przeznaczona do obróbki wy-
kończeniowej. W przypadku płytki VBMT 
160404 zalecane parametry pracy wynoszą: 
głębokość skrawania ap = 0,3÷3,0 mm oraz 
posuw f = 0,10÷0,15 mm/obr.

Łamacz UF

Łamacz UG

Geometria przeznaczona do obróbki zgrub-
nej. W przypadku płytki DNMG 150612 opty-
malne warunki pracy to: głębokość skrawa-
nia ap = 1,5÷4,0 mm, posuw f = 0,30÷0,60 
mm/obr.

Łamacz UR
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Narzędzia składane
 TOCZENIE

Koreańska firma YG-1, produkująca narzędzia skrawające, stale poszerza swój asortyment o kolejne pro-
dukty. W poprzednich wydaniach Mechanika przedstawiliśmy nowe grupy narzędzi składanych Universal 
Line do toczenia, wiercenia i frezowania.
W tym miesiącu postanowiliśmy przybliżyć czytelnikom serię Universal Line  TOCZENIE. Prezentując 
ten asortyment, chcemy, aby płytki do toczenia były wysoko pozycjonowane wśród dostępnych na rynku  
narzędzi uniwersalnych, przeznaczonych do obróbki różnorodnych materiałów.
Płytki tokarskie z grupy Universal Line  TOCZENIE stworzyliśmy specjalnie z myślą o klientach mają-
cych do czynienia z obróbką szerokiego spektrum materiałów. Wszechstronność tych narzędzi w połączeniu 
z przystępną ceną stwarza możliwość ich zastosowania zarówno w produkcji mało-, jak i wielkoseryjnej.

Płytki tokarskie z serii Universal Line  TOCZENIE są wykonane z węglika 
YG801. Jest to ultradrobnoziarnisty substrat połączony ze specjalną powłoką 
PVD o podwyższonej gęstości. Rozwiązanie to stworzono specjalnie w celu 
jednoczesnego zapewnienia wyjątkowej odporności mechanicznej krawędzi 
skrawającej oraz dużej odporności na działanie wysokiej temperatury występu-
jącej podczas pracy.
Połączenie tych dwóch cech czyni gatunek węglika YG801 optymalnym wy-
borem w przypadku toczenia różnorodnych materiałów. Dobrze się sprawdza 
zarówno w obróbce stali i stali nierdzewnych, jak i stopów żarowytrzymałych. 
Może być także stosowany do obróbki żeliwa szarego.

Płytki z serii Universal Line   TOCZENIE w zależności od zastosowania mają różne łamacze wiórów. 
Poniżej przedstawiamy trzy typy łamaczy wiórów.

Geometria przeznaczona do średnich nad-
datków i posuwów. W przypadku płytki 
VNMG 160408 najlepiej spisuje się w pracy 
z głębokością skrawania ap = 1,0÷4,0 mm 
oraz posuwem f = 0,20÷0,40 mm/obr.

Geometria przeznaczona do obróbki wy-
kończeniowej. W przypadku płytki VBMT 
160404 zalecane parametry pracy wynoszą: 
głębokość skrawania ap = 0,3÷3,0 mm oraz 
posuw f = 0,10÷0,15 mm/obr.

Łamacz UF

Łamacz UG

Geometria przeznaczona do obróbki zgrub-
nej. W przypadku płytki DNMG 150612 opty-
malne warunki pracy to: głębokość skrawa-
nia ap = 1,5÷4,0 mm, posuw f = 0,30÷0,60 
mm/obr.
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jednoczesnego zapewnienia wyjątkowej odporności mechanicznej krawędzi 
skrawającej oraz dużej odporności na działanie wysokiej temperatury występu-
jącej podczas pracy.
Połączenie tych dwóch cech czyni gatunek węglika YG801 optymalnym wy-
borem w przypadku toczenia różnorodnych materiałów. Dobrze się sprawdza 
zarówno w obróbce stali i stali nierdzewnych, jak i stopów żarowytrzymałych. 
Może być także stosowany do obróbki żeliwa szarego.

Płytki z serii Universal Line   TOCZENIE w zależności od zastosowania mają różne łamacze wiórów. 
Poniżej przedstawiamy trzy typy łamaczy wiórów.

Geometria przeznaczona do średnich nad-
datków i posuwów. W przypadku płytki 
VNMG 160408 najlepiej spisuje się w pracy 
z głębokością skrawania ap = 1,0÷4,0 mm 
oraz posuwem f = 0,20÷0,40 mm/obr.

Geometria przeznaczona do obróbki wy-
kończeniowej. W przypadku płytki VBMT 
160404 zalecane parametry pracy wynoszą: 
głębokość skrawania ap = 0,3÷3,0 mm oraz 
posuw f = 0,10÷0,15 mm/obr.
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Geometria przeznaczona do obróbki zgrub-
nej. W przypadku płytki DNMG 150612 opty-
malne warunki pracy to: głębokość skrawa-
nia ap = 1,5÷4,0 mm, posuw f = 0,30÷0,60 
mm/obr.

Łamacz UR
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Na wykresie poniżej przedstawiamy rodzaje łamaczy wiórów na płytkach tokarskich w zależności od grubości 
warstwy skrawanej (czyli od rodzaju obróbki).

Toczenie zgrubne

Toczenie średnie

Toczenie wykończeniowe

Drodzy Państwo,

z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy, aby ten piękny czas
upłynął w ciepłej, radosnej i rodzinnej atmosferze,
a Nowy Rok 2018 przyniósł nam wszystkim
wiele sukcesów w pracy zawodowej,
moc szczęścia w życiu osobistym
oraz spełnienie najskrytszych marzeń.
Wszystkiego, co najlepsze!

Pracownicy YG-1 Poland

Prezentujemy Państwu praktyczny przykład wdrożenia przeprowadzonego u klienta produkującego części 
dla przemysłu spożywczego.

Zabieg Toczenie czoła i średnicy zewnętrznej
Chłodziwo Tak

Materiał obrabiany Stal nierdzewna austenityczna
0H17N12MT (X5CrNiMo 17 122)

Nóż tokarski PCLN L2525 M12

Symbol
Konkurent

CNMG 120408-UG YG801 CNMG 120408
vc, m/min 200 200
f, mm/obr 0,1 0,08
ap, mm 5 5

Trwałość narzędzia 60 szt. 50 szt.
Wzrost trwałości + 20%

Oszczędność czasu + 25%

Przykład praktyczny – test u klienta produkującego części maszyn dla przemysłu spożywczego




