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Nowością w programie tokarskim YG-1 2020
są trzy gatunki węglika z powłokami PVD: YG211, 
YG213 i YG214 oraz jeden gatunek z powłoką CVD –
YG3030. Zaprojektowano je, by zapewnić optymalne
rozwiązania w zakresie obróbki oraz obniżyć koszty
produkcji.

Gatunek YG3030 przyczynia się do zwiększenia
wydajności obróbki z dużymi prędkościami skrawa-
nia, zapewnia maksymalną wytrzymałość i trwałość
narzędzia. Gatunki YG211, YG213 i YG214 gwaran-
tują stabilną wydajność obróbki i wysok ą odporność
narzędzia na ścieranie.

Trzy nowe geometrie w ofercie YG-1 – MF, MM i MR
– w połączeniu z tymi gatunkami węglika pozwalają
na optymalny dobór płytki skrawającej do każdego ro-
dzaju stali nierdzewnej:

■ austenitycznej (np. 316 lub 316L) – szersze ła-
macze, takie jak MR, poprawiają łamanie wióra; przy
wyższych prędkościach skrawania możliwe jest za-
stosowanie powłoki CVD; zalecany zakres prędkości
skrawania: 150÷240 m/min;
■ ferrytycznej (np. 430) – tu sprawdzają się geome-
trie oraz gatunki węglika przeznaczone do zwykłych
stali; zalecany zakres prędkości skrawania obejmuje:
200÷300 m/min;
■ martenzytycznej (np. 410) – w przypadku tego
materiału stosunkowo łatwo zapanować nad wió-
rem, stosując geometrie MM i MR, ale także UM i UG.
Jeżeli stal jest obrobiona cieplnie, do pracy w wyższej
temperaturze najlepiej nadają się gatunki z powłoką
CVD. W tym przypadku zalecane są niższe prędkości
skrawania: 90÷120 m/min;

Toczenie stali nierdzewnej  
– najnowocześniejsze rozwiązania

W ofercie firmy YG-1 pojawiły się nowe geometrie do toczenia stali nierdzewnej, a także nowe gatunki węglika wolframu.
Zaawanasowane strategie obróbki stali nierdzewnej są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku związane z rosnącą
popularnością tego materiału w przemyśle.
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■ utwardzanej wydzieleniowo (np. 17-4PH) – tu nie-
zbędne są: mocne ostrze i szeroki łamacz wióra. Duży
posuw zapewnia kontrolę wióra i skuteczne odprowa-
dzenie wysokiej temperatury; najlepiej sprawdza się
tu gatunek węglika o wysokiej odporności na ścieranie. 
Optymalne będą: łamacz MR i węglik YG211. Do stali
17-4PH w stanie miękkim zaleca się niskie prędkoś-
ci skrawania: 90÷150 m/min, w innych przypadkach
– średnie prędkości w zakresie: 60÷90 m/min;
■ duplex (np. 2205) – ten materiał wymaga mocne-
go ostrza i ciągliwego gatunku węglika, takiego jak

YG214. Ze względu na wysoką wytrzymałość mate-
riału związaną ze zwiększonym obciążeniem mecha-
nicznym ostrza zaleca się niskie lub średnie posuwy
oraz niskie prędkości skrawania: 60÷100 m/min.
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