
สําหรับงานสแตนเลส

ยืดอายุการใชงานของเม็ดมีด

ดวยเกรดคารไบด เคลือบผิว

PVD แบบใหม [ST4] สําหรับ

งานสแตนเลส โดยเฉพาะ

SUS304

เพิ่มสินคารุนมาตรฐานมากขึ้น รองรับการใชงานที่หลากหลาย
ความคมของดอกกัดคารไบด ทําใหผิวงานสวยงามตามท่ีตองการ

ดอกกัดคารไบด

S-MILL

OC-0075-1901(TH)



ดวยประสิทธิภาพที่มีความเสถียร 

เม�อใชตัดงาน สแตนเลส

มีความแข็งสูง และมีตัวตานทานปฏิกิริยาออกซิเดชั่น

การตัดที่มีความเสถียร

ไดผิวชิ้นงานที่มีความเรียบผิวสูง ยืดอายุการใชงาน

แรงพันธะ

ยืดจับสูง

ความ

แข็งแรงสูง

อายุ

การใชงาน

ที่ยาวนาน

อายุการใชงานที่สั้น และการหักคายเศษที่ไมมีความเสถียร คือ ปจจัยที่ทำใหตองหา 

การปองกันในการตัดงานเสตนเลสเกรดคารไบดเคลือบผิวพีวีดีแบบใหม ST4 สามารถ 

แกปญหาดังกลาว ที่เกี่ยวของกับการตัด งานเสตนเลสได

ดวยเอกลักษณเทคโนโลยีการเคลือบผิวของ NTK ไดทำการเคลือบผิวดวยสวนประกอบของอลูมิเนี่ยมเพื่อยืดอายุการใชงาน 
และสามารถตัดชิ้นงานเสตนเลสดวยความเร็วรอบสูง

เกรดคารไบดเคลือบผิวพีวีดีของ NTK มีการปรับปรุงในสวนของแรง 
พันธะยึดจับ และความเรียบละเอียดของผิว ปองกันการเกิดปญหาจาก 
การตัดงาน สแตนเลส และชวยใหสามารถตัดไดเสถียร



เกรด เอสที 4 ของ NTK ประกอบรวมกับ ตัวหักคายเศษ เพื่อใชสำหรับงานตัดของทาน

ซุปเปอร ทัฟ โคต
เอสที 4

ตัวหักคายเศษ
สำหรับงานเสตนเลส 

งานกลึงปอกดานหนา งานกลึงปอกดานหลัง

งานตัด

งานควานรูใน

งานเซาะรอง

งานตัด



งานกลึงปอกดานหนา
ตัวหักคายเศษชนิด YL  CL  AM3  UL　

พิสัยของเศษที่หักคายออกมา

คุณสมบัติ

รูปทรงเรขาคณิตของตัวหักคายเศษ

มีทั้งความคมและ

ความเหนียวสูง

ครอบคลุมการกินลึก

พิสัยกวาง

ไดการหักเศษที่ดี
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อัตราการปอน (มม/รอบ)

ตัวหักคายเศษแบบ

โมลดที่มีความคม

ไดเศษที่ดีเยี่ยม

ลดแรงตาน

ใชหักคายเศษได

หลากหลายพิสัย

ความกวาง

มุมตัดที่คมและ

มีความเหนียว

เปนเม็ดมีด เนกาทีฟ ที่มี

ตัวหักคายเศษลดเสี้ยน

ปรับปรุงงาน เก็บละเอียด

มีความไดเปรียบในเรื่อง

ราคาตอมุมที่มากกวา

เม็ดมีดแบบโพสิทีฟ



ไวเปอร หมายเลขรายการ
สต็อค ขนาด (มม) ดามจับยึดความลึกของ

การตัดสูงสุด

คุณสมบัติ

ระ
ยะ

กิน
ลึก

 (
m

m
)

อัตราการปอน (มม/รอบ)

วัสดุชิ้นงาน : SUS304 เงื่อนไขการตัด : Vc=80m/min f=0.03mm/rev WET 

ตัวหักคายเศษ ของคูแขง ที่ออกแบบมาเพื่องานกินลึก

การออกแบบตัวหักคายเศษที่มีความคมพิเศษสามารถกินลึกได 5.0 มม
ใน 1 ครั้ง ลดแรงตัดเมื่อระยะกินปอกลึก และไดการหักคายเศษ และ
ความเรียบผิวชิ้นงานที่ดี

งานกลึงปอกผิวดานหนา รุน TFX ซีรี่ส

ไดการหักคายเศษ และความเรียบผิวชิ้นงานที่ดี ผิวหยาบ



หมายเลขรายการ (มม)

ความยาว
ของใบมีด

ระยะ
ตัดสูงสุด

องศา
มุมตัด

สต็อค ดามจับยึด

งานกลึงปอกดานหลัง TBP/TBPA-BM ซีรี่ส

ความยาวของใบมีด

ระยะตัดสูงสุด

คุณสมบัติ พิสัยของการหักคายเศษ

ความเรียบผิวสูงในงานเก็บละเอียด

ใหการคายหักเศษที่ดี การหักคายเศษไมเสถียร

ปองกันผิวดานหนา
ที่จะตีกับเศษที่หักคาย
ออกมา

สรางสรรคมุมตัดเปน
ลักษณะไวเปอรแฟลต
ทำใหไดความเรียบผิว
สูงในการเก็บละเอียด

ตัวหักคายเศษแบบ BM ทูลคูแขง

ผิวบาหนา ผิวดานนอก ผิวบาหนา ผิวดานนอก

ความเรียบผิวดีมาก ผิวหยาบ

เงื่อนไขการตัด: Vc=80m/min  f(x)=0.02mm/rev  f(z)=0.08mm/rev  ap=3.0mm WET
Material: SUS304   16  Holder: TBPR12  Insert: TM4 TBP72FR10M-BM



งานเซาะรอง GTMH32-GX Series

สามารถเดินกินดานขางได

รายละเอียด

มุมเรคดานหนา: 17degree

มุมเรคดานขาง:14 degree

ความกวาง
ของงานเซาะรอง: ～1.0

ความกวาง
ของงานเซาะรอง: 1.5～

คุณสมบัติ

รองบุมตรงกลางถูกออกแบบมาเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพการหักเศษ
ทำใหเศษมวนและควบคุมทิศทาง

ผิวเรียบละเอียดเมื่อเซาะรอง

ปรับปรุงเศษที่หักคายออกมา
เมื่อเดินกินปอกขาง กินลึกสูงสุด 2 มม

ดวยโพลิชชิ่งดานนอกทำใหความเรียบผิวละเอียด
ความคมที่ไดจากตัวคายเศษที่ลับมา

ดามจับยึด

ดามจับยึด



งานตัดรุน CTP/CTPA-CX ซีรีย

เศษมวนพับจากปลาย
ทั้งสองดาน

มุมที่ลับใหคมดวย
มุมเรค 15 องศา

ลักษณะรูปตัวVทำงาน
2 รูปแบบคือ ความคม
ที่มุมแและเศษมวนพับ

แนวจุดศูนยกลาง
ของการเซาะรอง

คุณสมบัติ

เศษดีเยี่ยม

ดามจับยึด

ชนิด ดาน รูปราง หมายเลขรายการ

เศษมวนพับจากปลายทั้งสองดานทำใหผิวเรียบละเอียด



CTP/CTPA-TH ซีรีย (มุมตัดที่มีความเหนียว)

ตัวตานทานไมใหเกิดการหักไดงาย
ยืดอายุการทำงานของกระบวนการ
ตัดงานสแตนเลส

คุณสมบัติ กรณีศึกษา

ดามจับยึด

�Max. Cut-off Dia. is indicates the cutting diameter of the ins

งานตัดรุน

ชนิด ดาน รูปราง หมายเลขรายการ



งานควานรูในดวยตัวหักเศษชนิด F05 F1 FG คุณสมบัติ

เหมาะกับการเก็บงานละเอียด

ใชกับงานกินลึกไมมาก ap=0.5

มีมุมเรคที่สูง

เหมาะกับงานครอบคลุมพิสัยกวาง

ตัวหักคายเศษแบบลับคมตัด

หมายเหตุ: เม็ดมีดดานขวาที่มีตัวหัก

คายเศษแบบ FG และ F1 ใชรวมกับ

ตัวจับยึดดานขวา  

ทิศทางการไหลของเศษไปดานหนาทำใหเศษ
ไปกองแนนเสียหายตอมุมตัด

Direct chips backwards and 

พิสัยของการหักเศษ
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อัตราการปอน (มม/รอบ)คุณสมบัติ
ดวยการทำงานรวมกันกับตัวหักคายเศษแบบ F
ทำใหไดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ชองระบาย
เพื่อการกำจัดคายเศษออกไป

ทุกรุนของ Mogulbar มีรูน้ำ
สำหรับไลเศษ

ดามจับยึด

ตัวหักคายเศษชนิดแบบ F ทำใหเศษหักมวนมาดานหลังหากใชตัวหักเศษชนิด F รวมกับ
ตัวควานโมกุลบาร จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ



คำแนะนำสำหรับเงื่อนไขในการตัด (งานเซาะรอง, งานตัด)

ความกวาง
(มม)

อัตราการปอน (มม/รอบ) ความเร็วตัด (มม/นาที)

งานเซาะรอง งานเดินกินปอกขาง

ความกวาง
(มม)

อัตราการปอน (มม/รอบ) ความเร็วตัด (มม/นาที)

ความกวาง
(มม)

อัตราการปอน (มม/รอบ) ความเร็วตัด (มม/นาที)

คำแนะนำสำหรับเงื่อนไขในการตัด (งานกลึงปอกหนา, งานกลึงปอกหลัง, งานตัด)
อัตราการปอนโปรดดูที่หนาแคตตาล็อคทั่วไปป 2019-2020 และเงื่อนไขการตัดที่ระบุไวในแตละวัสดุ

ในกรณี่ที่ใชมุม R ของเม็ดมีดและตองการคาความเรียบผิวที่ Rz 3.2 จะคำนวนหา
อัตราการปอนไดดังนี้

ถาการกลึงดวยอัตราการปอน F=0.07mm/rev, แลัวไมไดคาความเรียบผิวที่ Rz3.2
ใหลดอัตราการปอนลงมา 50%

<ยกตัวอยาง>
<การคำนวณหาอัตราการปอน>

<ความเร็วตัด>

โปรดดูหนาในแตละงานเซาะรองและงานตัด ของแคตตาล็อคทั่วไปป 2019-2020


